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HODNOCENÍ: 

Práce Alice Schillerové je napsána 11,\ \elmi aktuální téma. Stále se totiž setkáváme 
LI Policie C'R s názory, které nechápou potl'ehu celoživotního profesního vzdělávání stí'edního 
i \yššího policejního managementu \ sOll\islosti s probíh~jícími společenskými změnami 
II s potf'ebami společnosti. zejména na úseku hoje s novými formami kriminality apod. 

Práci nelze \'ytknout závažné nedostatky. ./ednotlivé kapitoly jsou logicky seřazeny 
a autorka práce, nich podává nástin současné podoby profesního vzdělávání u Policie ČR. 
Současně poukazuje na nutnost jeho zkvalitho\'ání zejména v souvislosti se změnami náplně 
práce policistu a s nutností vyhudovat no\0 společenské postavení této instituce. Z tohoto 
duvodu ocdí.uji i skutečnost. že danú prúce .je obhajována na katedře andragogiky 
II personálního řízení filozofické fakulty llniverzity Karlovy \' Praze. neboť \' tom spatřuji 
jednu z cest. jak přihlížit některé problémy kšené u Policie C'R veřejnosti. 

Za pf'ínos práce považuji čtvrtou kapitolu. \'e které autorka zaujímá vlastní postoj 
k současn~'m procesum vzdělávání u Policie Č'R a poukazuje na nutnost některých změn 
LI \zdělávání jak sti·edního. tak i vyššího policejního managementu. 

Práce .je napsána srozumitelným jazykem. jednotlivé kapitoly i odstavce na sebe logicky 
navazuji. autorka práce prokázala schopnost práce i s odbornou literaturou. ,četně 
cizojazyčn~'ch pramenú. K některým sporn)m otázkám zat.~jímá autorka práce vlastní názory. 
čímž se práce stává otevřenou a lze ji využít pro další a hlubší propracování daného problému. 
Práci Alice Schillerové k obh~jobě doporučuji. 

Č'ást práce. \'e které autorka popisuje I.kušenosti z profesního vzdělávání policejního 
managementu \ SRN. přináší z~jímavé poznatk) a lze je využít i pro zpracování podobné 
prohlematik~ . 



.Vm'r;:en.1'· jJroh/ém pro ohhaio/7/I: Autorka hy měla podrobněji vysvětlil. zda je cílem 
profesního \'zdělávání II Policie ČR specializace policistú na konkrétní činnost či zda je 
nezhytné vychovat policistu s komplexními znalostmi a schopnostmi. 
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