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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu   X    

Členění kapitol, návaznost X      

Práce s odbornou literaturou    X     

Rozsah X      

Metodika 

Cíle práce   X     

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací  X     

Vhodnost a správnost použitých metod  X     

Popis, vysvětlení použitých metod  X     

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  X     

Přehlednost, jasnost  X     

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň  X     

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky  X     

Rozsah X      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  X      

Dosažení stanovených cílů  X     

Význam pro praxi, osobní přínos  X     

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony X      

Stylistika  X     

Gramatika  X     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  X     

Spolupráce  X     



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

Zcela v pořádku – 0% 
 

 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Práce je klasicky členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vydefinovány základní 

pojmy jako energetický nápoj, doplněk stravy a nervový systém. Dále jsou popsány co do složení i 

účinku energetické a povzbuzující nápoje. V praktické části byly hodnoceny informace získané 

z dotazníkového šetření. Respondenty byly příslušníci ze všech složek integrovaného záchranného 

systému. Vzhledem k možnosti vynechání části otázek došlo ke genderově nevyváženému poměru u 

některých otázek a odpovědi tedy byly hodnoceny pouze pro jedno pohlaví. Výsledková část obsahuje 

pouze konstatování výsledků, které jsou zpracovány do grafů a místy, pro lepší přehlednost i do tabulek 

jako doplněk ke grafu. Následuje velmi pěkně zpracovaná diskuze, kde jsou hodnoceny jednotlivé 

otázky z dotazníku jak jednotlivě, tak ve vzájemných souvislostech.  

 

Otázka: Váš názor na to, proč stoupá obliba energetických nápojů zejména u mladší(dokonce již dětské) 

populace. 
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1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


