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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Hlavsa Jméno: Přemysl Osobní číslo: 478181
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Hodnocení rozsahu šíření kontaminace z nelegálních laboratoří výroby
metamfetaminu

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

30

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)*

7

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

30

5. Celkový počet bodů 85

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jsou již popsány v literatuře, či se používají nějaké vhodné dekontaminační postupy pro zasažené objekty?

2. 

3. 
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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

Student  Bc.  Přemysl  Hlavsa  se  musel  při  vypracování  diplomové  práce  vypořádal  s  řadou  náročných  úkolů.
Především se musel seznámit s dosud poměrně málo zdokumentovaným tématem, které je však s ohledem na
značné množství nelegálních laboratoří syntézy metamfetaminu velmi aktuální. Student během své práce vynikal
trpělivostí a ochotou se aktivně zapojit do odběru vzorků v terénu. V rámci řešení práce se podařilo uspokojivě
odpovědět na formulované hypotézy a ukázat na rozsah kontaminace v jedné případové studii nelegální varny
metamfetaminu.  V  práci  také  kladně  hodnotím  zajímavý  legislativní  úvod  a  výčet  možných  metod  výroby
metamfetaminu. Množství formálních nedostatků je v pásmu standardu a diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Ing. Martin Kuchař, PhD.
Organizace: Laboratoř Forenzní analýzy biologicky aktivních látek, VŠCHT Praha
Kontaktní adresa: Technická 3, Praha 6 – Dejvice


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

Datum: .............................................


