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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

18 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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) 

4 

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

22 

5. Celkový počet bodů 60 

Návrh otázek k obhajobě

1. Ve své práci uvádíte jako jednu ze silných stránek dobře zvládnutá legislativní opatření týkající se
regulace nakládání s psychoaktivními a omamnými látkami. Přesto je ale nelegální trh s drogami
přetrvávající velký problém v mnoha státech. Čím si tuto skutečnost vysvětlujete?

2. Z jakého důvodu byla v práci upravena základní matice SWOT analýzy? Tabulka analýzy po
vypuštění kvadrantů "příležitosti" a "hrozby" zcela postrádá svou podstatu.

3. Jaký je nejjednodušší hypotetický scénář pro získání nebezpečných chemických látek pro tyto
možné teroristické činy: 1) Kontaminace zdroje pitné vody vysoce toxickou látkou; 2) Výroba/použití
nástražného výbušného systému; 3) Zamoření ovzduší v uzavřeném prostoru nákupního centra? Dále
uveďte, jaké chemické látky mohou pro výše uvedené činy představovat ty nejhorší alternativy (tj. co
"nejhoršího" avšak "dostupného" mohou teroristé použít).

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 komentář  

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



Komentář

Přiložené práci vytýkám následující nedostatky, které se promítly do výsledného hodnocení jednotlivých
hodnotících kritérií:
1) Zadaný cíl byl splněn pouze částečně. SWOT analýza právních předpisů byla provedena jen polovičatě,
kdy byly vymezeny pouze slabé a silné stránky, ale příležitosti a hrozby nebyly do analýzy vůbec zahrnuty.
V tomto provedení se tedy nejedná o SWOT analýzu, ale o pouhou sumarizaci kladů a záporů. Zadaná
metodologie práce tedy nebyla zcela dodržena.
2) V práci je řešena pouze teoretická dostupnost nebezpečných chemických látek (NCHL), a to za
předpokladu, že všichni budou řádně dodržovat platnou legislativu. Zcela opominuty ovšem byly
nejpravděpodobnější scénáře možného získání NCHL, s nimiž se lze v průmyslu setkávat. Autor se
kupříkladu vůbec nezabýval kritickými místy, jako jsou laboratoře, velkosklady chemikálií, stáčiště
železničních cisteren, plnírny tlakových lahví apod., což jsou přesně ta místa, kde lze řadu NCHL poměrně
snadno (nelegálně) získat.
3) Práce sestává výlučně z textu, přičemž obrázky, grafy či tabulky zcela chybí. To činí práci strohou a fádní.
Taktéž nedostatečně pečlivě zpracované citace použité literatury (někde jsou autoři uvedeni velkými
písmeny, jinde malými, pořadí jmen a příjmení jsou uváděny pokaždé jinak apod.) snižují celkový dojem.
4) Slovesná stránka textu vykazuje řadu nedostatků. Zejména se jedná o četné překlepy, místy nesprávný
slovosled a užití často se opakujících výrazů, které by bylo možné nahradit vhodnými synonymy. Dále je v
textu uvedeno šest zkratek, které ovšem nejsou zapracovány v seznamu použitých zkratek. Formální
kontrole díla před jeho odevzdáním zjevně nebyla věnována náležitá pozornost.
5) V textu je celkem 56x použit výraz "široká veřejnost", namísto terminologicky správného výrazu
"nepovolaná osoba" popř. "osoba neoprávněná nakládat s NCHL" (viz § 44a zákona č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví). S přihlédnutím k faktu, že předmětem této práce bylo právě studium chemické
legislativy, je tento nedostatek až nepochopitelný.
6) Při zevrubném posouzení vyvstává kardinální otázka, kolik vlastních formulací a myšlenek autora tato
práce vlastně obsahuje. Ze skladby textu je totiž poměrně zřetelné, které pasáže byly pouze převzaty z
použitých odborných zdrojů, a které jsou původním dílem autorovým. Teoretická část díla tak působí
poměrně kontrastně s diskusí. Přitom ta je co do šíře zpracována kvalitně a je znát, že se autor poctivě
zamýšlel nad řadou otázek.

Závěrem oponent konstatuje, že připomínek k této práci je poměrně dost a některé jsou i závažné. Jedná se
však o bakalářskou práci, tedy autorovu vědeckou prvotinu, a tak lze být v určitém smyslu shovívavý.
Ovšem student by si měl vzít z výše uvedených konstatování patřičná ponaučení, aby se při psaní své
budoucí diplomové práce zjištěným chybám vyvaroval. 
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