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

25

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 19

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)*

38

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Popište motivaci ke zpracování tématu, kterému se věnujete ve své diplomové práci?

2. Pokud by jste měl zmínit největší přínos své diplomové práce, v čem ho spatřujete?

3.  Popiště  největší  překážky,  které  ztěžují  odhalování  drogové  trestné  činnosti?  Využijte  svých  praktických
zkušeností ze služby u Policie České republiky.
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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 Quido Šturm přistupoval k zadání diplomové práce velmi svědomitě a již přípravu a rešerši k práci průběžně
konzultoval s vedoucí práce. Plnil s předstihem dohodnuté termíny k odevzdání jednotlivých částí práce tak, aby se
struktura práce odvíjela od zjištěných skutečností, které byly podkladem pro diskuzi a závěr práce. I přes značné
pracovní vytížení a zároveň péči o rodinu vždy svědomitě a včas předkládal svou práci průběžně ke konzultaci.

Co se týče formální úpravy textu a práce jako celku, splnil  student daná kritéria fakulty, dodržel pravidla pro
zpracování diplomové práce a držel se ČSN jak v citacích v textu, tak citací knih a dalších informačních zdrojů, které
v práci použil,
a z kterých čerpal a které se staly východiskem pro závěr práce.

Již při zadání práce dbal student Quido Šturm jak na své znalosti a vědomostí z předešlého studia a vypracování své
bakalářské  práce,  stejně  vycházel  i  ze  svých  profesních  zkušeností.  Jako  policista  se  dlouhodobě  zabývá
problematikou toxikomanie a trestné činnosti s ní spojené. Diplomová práce je tedy vyustěním jeho profesních a
studijních dovedností a zkušeností, které plně zúročil při jejím zpracování.

Diplomová práce se jeví jako homogenní celek, logicky vystavěný, co se úvodu a teoretické části týká. Zejména
teoretický popis pojmů a organizačních struktur Policie ČR, vnáší ucelený vhled do problematiky. Na teoretickou část
správně a logicky přiléhá část praktická, která využívá poznatků teoretické části. Student využil popsané metodiky k
tomu, aby srozumitelně vyhodnotil a komparoval získané poznatky a na jejich základě uceleně hodnotí zjištěné
skutečnosti.  Nastavuje a pojmenovává další možnosti zlepšení, či spíše zpřesnění postihu za drogové delikty a
naznačuje možný posun v této problematice například pro zákonodárce a navrhuje možná zlepšení, čímž podle mého
názoru zcela naplnil cíle své práce, pojmenované v zadání.

Závěr práce pak přehledně a systematicky shrnuje přínos práce a nastavuje tím další možný směr, kterým by se
postih takové trestné činnosti posunout, jak jsem popsala již výše.

Celkově konstatuji, že student Quido Šturm přistoupil k zadaní a zpracování diplomové práce velmi zodpovědně a s
entuziazmem, i přes pracovní zařazení a péči o rodinu, je otcem roční dcery, se zhostil svého úkolu na vysoké úrovni
a  s  vysokým časovým nasazením.  Věnoval  přípravě  a  realizaci  své  diplomové  práce  několik  měsíců,  a  jeho
diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: por. Ing. Kateřina Varhulíková
Organizace: Policie České republiky
Kontaktní adresa: Územní odbor Kladno, Havířská 632, Kladno
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