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POSUDEK VEDOUCÍHO
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. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

28

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 18

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)*

9

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

38

5. Celkový počet bodů 93

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaké jsou současné bezpečnostní výzvy v oblasti prodeje omamných a návykových látek v online prostoru?

2. 

3. 



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

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

Autor zpracoval aktuální bezpečnostní téma týkající se drogové problematiky a proměn, které v této oblasti byly
zaznamenány  v  souvislosti  pandemickou  krizí.  Téma  je  zpracováno  zdařile,  poutavě,  ústrojným  způsobem  a
přiměřenou mírou odborně. Autor prokázal dobrou orientaci v problematice, schopnost kritického myšlení, práce se
statistickými  daty  a  odbornými  studiemi,  průběžně  téma konzultoval,  zajímal  se  o  nové  informace a  trendy.
Postupoval samostatně a iniciativně. Práce je po jazykové, stylistické a formální stránce na dobré úrovni, byť se v
textu vyskytují drobné termínové a formální pochybení a nedostatky. Struktura práce je logická a přehledná. Autor
pracoval s relevantním množstvím zdrojů, literatury a elektronických pramenů. Celkově je možné konstatovat, že
práce je adekvátně odborná, srozumitelná a je jí možné doporučit k ústní obhajobě.

Jméno a příjmení: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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