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Studentka se snažila v rámci bakalářské práce zjistit, jaké jsou primární motivační faktory pro výkon
profese policisty. Za tím účelem studentka přehledně zpracovala právní východiska, zejména pokud jde
o vymezení Policie ČR, její organizační struktury, postavení policisty (počítaje v to práva a povinnosti
policisty při výkonu služby i v soukromém životě), policejní etiky, způsobu náboru policistů, aktuálních
koncepčních a strategických trendů (reforma policie) včetně jejich implementace v praxi, a dále
existujících motivačních prostředků ve služebním poměru policistů. Studentka dále téma vhodně
teoreticky ukotvila z perspektivy psychologie (teorie motivace), neopomenula zapracovat existující
výzkum týkající profesní motivace policistů. V rámci výzkumu formou dotazníkového šetření se pak
studentka zaměřila na zjištění reálných motivačních faktorů u policistů v přímém výkonu služby u
pořádkové, dopravní a cizinecké policie.
Studentka téma metodologicky uchopila na výborné úrovni, práce celkově (s výhradami dále
uvedenými) působí konzistentním dojmem. Studentka výstižně formulovala hypotézy a výzkumné
otázky, se kterými se též vypořádala, provedla výborný výzkum, který velmi obstojně vyhodnotila a
odůvodnila, oslovila vypovídající množství respondentů (navíc dosáhla velmi vysoké návratnosti
dotazníků - 96%), zároveň dospěla k velmi důležitým zjištěním, mezi nimi zejména: základní motivací je
stabilní zaměstnání a jistota příjmu, včetně jistoty výsluhového příspěvku; pro většinu respondentů
nehraje významnou roli společenské postavení (renomé policie u široké veřejnosti) ani služba
veřejnosti; za úskalí profese považuje většina repondentů přístup nadřízených. Studentka neopomenula
při vyhodnocení práce akcentovat vlastní názory, vyhodnocení výzkumu doprovodila grafy.
Za určité úskalí práce považuji její závěry, domnívám se, že studentka měla a mohla v závěru více
propojit výsledky výzkumu s teoretickým ukotvením, zejména postrádám nahlédnutí na zjištění z
výzkumu z perspektivy teorie pracovní motivace a dále přehledné shrnutí doporučení práce (které však
jinak práce obsahuje). Svým rozsahem práce výrazně přesahuje požadavky na bakalářskou práci;
studentka tím prokázala velkou znalost tématu, vyplývající též z její osobní profesní zkušenosti, na
druhou stranu je práce až příliš podrobná (zejména právní ukotvení policie a policisty).
Formulační, gramatická a grafická úroveň práce je excelentní (v celém textu jsem např. zaznamenal
pouze jediný překlep – použití slova „znárodněno“ namísto „znázorněno“ na str. 61), výborná je také
práce studentky s literaturou a citací zdrojů.
V rámci obhajoby se studentka může vypořádat s:


shrnutí doporučení z práce a vyhodnocení výsledků výzkumu z hlediska teorie pracovní
motivace, také ve spojení s implementací reformy policie; též co by studentka doporučila za
účelem posílení významu prestiže profese policisty jako motivačního faktoru?

Celkově vzato se práce, podle mého názoru, svým rozsahem i kvalitou přibližuje spíše diplomové práci.
Celková známka před obhajobou: 1
V Praze dne 1.6.2015
Mgr. František Valeš
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