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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu 1      

Členění kapitol, návaznost 1      

Práce s odbornou literaturou   1      

Rozsah 1      

Metodika 

Cíle práce  1      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací  1-     

Vhodnost a správnost použitých metod 1      

Popis, vysvětlení použitých metod 1      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost 1      

Přehlednost, jasnost 1      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň 1      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky 1      

Rozsah 1      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností   1-     

Dosažení stanovených cílů 1      

Význam pro praxi, osobní přínos  1-     

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony 1      

Stylistika  1-     

Gramatika  1-     



 
 

 
Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

 Práce je rozdělena na dvě samostatné části, teoretickou (18 stran) a praktickou (28 stran) + 

přílohy a sezam literatury. Svým rozsahem praktická část dostatečně převažuje nad částí teoretickou, 

což je bohužel není vždy samozřejmostí. 

Teoretická část obsahuje základní informace a obecný přehled látek povzbudivě stimulující lidský 

organismus. Jedná se o látky vyskytující se tzv. energetických nápojích, ale i běžně užívaném čaji 

nebo kávě. Kromě vlastního přehledu jsou v teoretické části uvedeny jak pozitivní, tak i negativní 

účinky těchto látek na lidský organismus. 

V praktické části je specifikovaný soubor respondentů, způsob sběru a zpracování dat a vlastní 

výsledky doplněné diskuzí, kde jsou již jednotlivé výsledky vzájemně kombinovány a porovnávány 

s informacemi dostupnými z běžných statistik anebo jiných výzkumů. 

Výsledky práce jsou uváděné v tabulkách ve formě četnosti i procentuálním zastoupení daného 

parametru v e zkoumaném souboru. Pro lepší přehlednost jsou některé výsledky prezentovány i ve 

formě grafů. Popisy grafů i tabulek jasně vystihují následný obsah. 

Diskuze je velmi pěkně zpracována a jsou zde diskutovány jednotlivé výsledky nikoli samostatně, ale 

propojené a hned z několika úhlů pohledu. 

S autorem předkládané práce byla velmi dobrá spolupráce, plně akceptoval připomínky vedoucího 

práce a všechny zadané kroky plnil vždy v čas a v plném rozsahu. 

Doplňující otázka:  

1) Mělo by být užívání povzbuzujících látek (nápojů) u exponovaných profesí nějakým způsobem 

kontrolováno?  

2) Který nápoj a množství považujete za zcela bezpečné, snad i pro tělo prospěšné a které naopak za 

řekněme problematické? 

 

Výsledná klasifikace  
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře,  nevyhověl) 

výborně 

 

 

 
Dne: 24.5.2017 v Hradci Králové    ........................................................... 

        Podpis  

 

 

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  1-     

Spolupráce 1      


