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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Reindl Jméno: Matyáš Osobní číslo: 465717
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Civilní nouzové plánování
Název práce: Dopad pandemie na problematiku návykových látek v České republice

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30 bodů)*

17

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 15

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů)*

6

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)*

35

5. Celkový počet bodů 73

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Ve své práci naznačujete souvislost mezi užíváním OPL a radikalizací směřující k násilnému extremismu (s. 17 -
19), vnímáte v tomto ohledu, s odkazem na výsledky Vašeho výzkumu, nějaké bezpečnostní hrozby pro ČR?

2.  V  textu své práce uvádíte  doslovně "není  pravděpodobné,  že  bychom v ČR měli  problém drog spojený s
radikalizací", vysvětlete.

3. Jaká doporučení v oblasti prevence a možné prognózy dalšího vývoje (uvedeno v zadání Vaší práce) byste na
základě vámi shromážděných výsledků formuloval?
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ X ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Zdařilá práce. Autor poměrně extenzivně a komplexně zpracovává data o užívání drog v ČR. Svá zjištění pak hodnotí
v  souvislostech  pandemie  nemoci  COVID  19.  Metodologicky  slušně  zvládnutá  práce  s  poměrně  extenzivními
primárními zdroji zcela odpovídá požadavkům kladeným na úroveň závěrečné práce studenta magisterského studia.
Nicméně, autor ne vždy postupuje podle odpovídajícího citačního standartu a z citací na konci odstavce není zřejmé,
ke které informaci se citace vztahuje, která informace je parafrází citovaného zdroje a která je přímou citací. Část
textu z cizojazyčného originálu je ocitována jen obecně a nepřesně přeložena. Některé z uvedených příkladů v
teoretické části na sebe významově nenavazují a působí neuceleně (koherence). K tabulkám vloženým v textu práce
schází komplexnější popis a v závěru práce schází z velké částí hodnocení některých cílů, které si autor sám stanovil
v úvodu. V rozporu se zadáním např. nebyly formulovány doporučení pro oblast prevence a stanovení prognózy
dalšího vývoje. Celkově však práce ucelenou informaci o dopadech pandemie nemoci COVID 19 na problematiku
návykových látek v ČR podává, čímž svému zadání odpovídá. Zvolené téma je originální, zajímavé a aktuální. Práci
doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Mgr. Tomáš Diviš, MSc.
Organizace: Policie České republiky
Kontaktní adresa:


Podpis: .............................................
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