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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Šturm Jméno: Quido Osobní číslo: 456705
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Úloha Policie České republiky při odhalování a vyšetřování drogové trestné činnosti

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 17

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)*

8

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

32

5. Celkový počet bodů 82

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Ve výsledcích SWOT analýzy, konkrétně v části příležitosti, uvádíte možnost zlepšení primární prevence. Jak lze,
dle Vašeho názoru, zlepšit popřípadě rozšířit edukační činnost v primární prevenci?

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 v diplomové práci zpracovává problematiku drog a trestní činnost s nimi spojenou. Zabývá se postavením
Policie ČR
při prevenci, odhalování a vyšetřování drogové trestné činnosti.
V teoretické části definuje klíčové pojmy, uvádí základní typy drog a následně věnuje pozornost jednotlivým útvarům
Policie ČR, které se zabývají trestnou činností spojenou s problematikou drog. Autor prokázal dostatečnou orientaci v
teoretických východiscích řešené problematiky a kompletuje tak dostupné poznatky o zadané problematice.
V praktické části student následně provádí komparaci právní úpravy drogové kriminality ČR s právní úpravou SR a
Spolkové republiky Německo. Součástí praktické části je vypracování SWOT analýzy.
Při  vypracovávání  diplomové  práce  student  využil  dostatečného  množství  validních  odborných  tuzemských  i
zahraničních zdrojů. V obecném úhlu pohledu poskytuje obsah a jeho následné zpracování sledované problematiky
dostatečný přehled i průřez s ohledem na vymezení podstaty.
Drobné nepřesnosti vidím ve formální úpravě práce (např. v seznamu použité literatury atd.). V diskusi bych ocenila,
kdyby student uváděl více vlastních názorů na zpracovávanou problematiku.
Závěrem konstatuji, že diplomová práce byla vypracována v souladu se zadáním práce, doporučuji ji k obhajobě a
hodnotím 82 body, což odpovídá hodnocení B (velmi dobře).
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