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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Paleček Jméno: Dan Osobní číslo: 491710
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací

Název práce: Zneužití vybraných omamných psychotropních látek k chemickému teroristickému
útoku

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

29

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 16

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

6

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

30

5. Celkový počet bodů 81

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Proč není možné definitivně a jednoznačně uzavřít  webové stránky provozující  darknetová tržitště nabízející
nelegální zboží?

2. V čem spatřujete hlavní nebezpečí z hlediska možného spáchání teroristického útoku, v případě, že by byl jako
chemická agens použit fentanyl nebo jeho mocnější deriváty, např. carfentanil?

3. 
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ 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

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

V. KOMENTÁŘ

Bakalářská práce studenta Dana Palečka pojednává o tématu zneužití návykových látek definovaných ve smyslu
národních  i  nadnárodních  právních  aktů  potencionálně  zneužitelných  pro  chemický  teroristický  útok.  Stěžejní
(praktickou) částí  je  průzkum hlubších vrstev internetu –  darknetu a vybraných darknet market tržišť  s  cílem
dokumentovat, zda návykové látky, vykazující vyšší stupeň toxicity, zejména fentanyl a jeho deriváty, je možné,
alespoň hypoteticky, zde nakoupit. Zjištěná data pocházející z vlastního průzkumu darknet market tržišť student
porovnává s odbornou literaturou a uvažuje o možnostech významných teroristických skupin a jejich vůlí  se k
chemickému teroristickému útoku, za pomoci těchto substancí, uchýlit.

Je třeba říci, že samotný přístup na darknet a jeho monitoring není obecně snadným úkonem a vyžaduje pokročilejší
IT dovednosti jedince. S tím se student Paleček vypořádal velmi obratně, své schopnosti prokázal, o čemž svědčí
také  prezentovaná  data  v  praktické  části  BP.  Velmi  správně  pochopil  závažnou  nebezpečnost  zneužitelnosti
fentanylů, jejichž celosvětová hrozba, nejen z hlediska toxikomanie, ale právě také terorismu, je ostře vnímána
především v USA. Struktura bakalářské práce je vhodně pojata, jednotlivé subkapitoly na sebe logicky navazují.
Informace jsou v podmínkách studentské závěrečné práce na velmi slušném stupni, mající potenciál poskytnout
dostatek relevantních dat. Pro svoji závěrečnou práci vycházel z celé řady zahraniční odborné literatury a vysoce tím
překročil  požadavek stanovený fakultou. Zcela logicky vycházel zejména ze severoamerické odborné literatury,
neboť uvedený region má s touto hrozbou dosud nejširší zkušenost. Předložená bakalářská práce obsahuje více stran
a materiálu,  než je obecný požadavek na zpracování,  avšak vedoucí  práce je toho odůvodněného názoru,  že
komplexnost tématu neumožňovala jiný přístup. Přístup studenta k plnění svých povinností byl zodpovědný, své
názory, podněty, poznatky a návrhy vždy konzultoval s vedoucím práce, vystupoval aktivně a sám přicházel s
inovacemi mající potenciál BP vylepšit.

Vedoucí práce vytýká studentovi pouze několik detailů spočívajících v lehce slabší formulaci odborné terminologie
mající souvislost s fentanylem, avšak vzhledem k tomu, že se student ve svém profesní i studijní praxi tomuto
segmentu nevěnuje, jde pouze o doporučení, kam zaměřit své další snažení jak v případné další akademické úrovni,
tak ve svém profesním životě. Rovněž vedoucí práce často vytýkal při revizích stylistiku a odbornost psaní závěrečné
vysokoškolské práce, jedná se však o aspekt, který může být opakovaným psaním odstraněn. V neposlední řadě je
třeba věnovat pozornost time managementu při zpracovávání závěrečných nebo jiných vysokoškolských prací.

Vzhledem k výše uvedeném tvrzení vedoucí práce navrhuje bakalářskou práci studenta Dana Palečka k obhajobě u
státních závěrečních zkoušek na ČVUT FBMI a hodnotí ji stupněm známky B
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