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Hlavním tématem bakalářské páce je úloha Policie ČR v oblasti školní prevence. Práce je 
v rozsahu 59 stran včetně všech příloh a seznamu literatury, má teoretickou i empirickou část 
a  přílohy znázorňují konkrétní výukový, respektive pracovní, materiál využívaný ve školách. 
Autorka ve své práci popisuje teoretická východiska a společenské potřeby preventivního 
působení na žáky základních škol. Shrnuje preventivní úkoly a opatření jednotlivých subjektů 
na poli prevence, jejich provázanost, spolupráci. V empirické části popisuje konkrétní 
preventivní projekt Policie ČR a práci s ním, a hodnotí jeho efektivitu metodami jako: 
dotazník – test, pozorování, rozhovor. 
V obou částech práce prokazuje studentka dobré jazykové zpracování tématu. Text působí 
čtivě a srozumitelně. Taktéž formulace problému a dílčích cílů, rozvržení a řazení kapitol, 
vykazuje logiku. Studentka prokázala dobrou orientaci v literatuře i interních aktech 
uvedených subjektů. Celkově práce působí velmi dobře. V některých momentech bych však 
uvítala zjednodušené formulace, ale vzhledem k několikaslovním oficiálním názvům chápu, 
že je obtížné volit adekvátní varianty.  
U projektu „Ajaxova zápisníku“ bych očekávala objektivní hodnocení materiálu ze strany 
Policie ČR, zda i nadále je „moderní či aktuální“. Vyjádření učitelů je zde jasné, proto bych 
volila i doplnění ze strany policistů. Tuto jednotlivost však nepovažuji pro naplnění cíle práce 
za nikterak zásadní.  
Autorka si dala za cíl ověřit efektivitu projektu, a proto porovnávala znalosti dětí v oblasti 
bezpečného chování před zahájením projektu a následně po několika měsících výuky.  
Následně vyzdvihuje jeho efektivitu, která se v rámci velmi dobře zpracované empirické části 
potvrdila. Přehlednost a popis šetření, rozhovorů a sběru dat vykazuje vysokou kvalitu 
zpracování a vypovídá o její vlastní iniciativě a zainteresovanosti do tématu. 
Dotazník - test, je zpracován výborně, pro děti i poutavě, vzhledem k možnosti výtvarného 
znázornění některých odpovědí. Za méně vhodné považuji u takto malých dětí  otevřené -  
volné odpovědi.  
Využitelnost práce si dovedu dobře představit při vyjednávání podmínek další spolupráce škol 
a Policie ČR, případně při tvorbě nových projektů a jejich implementaci do prostředí škol a 
školských zařízení. 
            
Otázky k obhajobě: 

1. Jakými způsoby či opatřeními by se dala prohloubit spolupráce školních metodiků pro 
prevenci s policisty -  preventisty? 

2. Jaké jsou výhody a přínosy, naopak i negativa, komplexních primárních programů 
prevence u žáků I. stupně ZŠ? 

 

Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou práci a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

 
 

 

V Praze 17. května 2013      Mgr. Zuzana Pidrmanová 


