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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:
1.

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

25

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)

8

4.

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

31

5.

Celkový počet bodů

80

Návrh otázek k obhajobě
1. Vyjádřete se k toxickému účinku dopaminu v lidském organismu.
2. V obecné rovině se vyjádřete k toxicitě OPL při kombinovanému užití.
3. Jak se prokazuje ovlivnění řidiče OPL a alkoholem.
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
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** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář

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

Komentář

Autor si v úvodu své práce klade za cíl přiblížit problematiku zneužívání omamných a psychotropních látek.
V teoretické části popisuje některé vybrané skupiny omamných látek, jejich působení na lidský organismus
a zdravotní následky, které způsobuje jejich užívání. Rovněž se věnuje chemicko-toxikologickým metodám
průkazu omamných látek v biologickém materiálu. V praktické části autor dokládá škodlivost užívání
omamných látek několika kazuistikami, které sestavil z pitevních a toxikologických protokolů. Dále nás
seznamuje s konkrétní přístrojovou technikou užívanou ve forenzní toxikologii. V diskusi autor upozorňuje
na negativní sociální a ekonomické dopady spojené s užíváním omamných látek, a dále na drogovou
trestnou činnost.
Za vyzdvihnutí stojí volba problematiky, jejíž zpracování je přínosné v přímém výkonu zaměstnání
studenta; práce je využitelná jako podkladový materiál pro odbornou přípravu příslušníků Policie České
republiky, zvláště těch příslušníků policie, kteří se zabývají drogovou problematikou. Autor prokázal
schopnost samostatné tvůrčí práce, kdy po obecně-teoretickém úvodu navazuje praktická část doprovázená
diskusí a závěrem. Autor práce vychází z odborné literatury, která odpovídá danému tématu. V seznamu
nechybějí ani cizojazyčné zdroje. Autor přiznává citační zdroje, grafická úprava je odpovídající. Student
zahájil přípravu práce v dostatečném předstihu, pracoval systematicky a výsledky práce probíral s
vedoucím práce při konzultacích, jejichž četnost odpovídá přístupu zodpovědného studenta. Vedoucí
bakalářské práce oceňuje studentovu osobní angažovanost při plnění cíle práce, zvláště při vyhledávání a
získávání pitevních protokolů na několika ústavech soudního lékařství. Za slabší aspekt práce považuje
stylistickou úpravu odevzdaného textu.
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