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Kritéria hodnocení práce 
Známka 

1 2 3 4 
Adekvátnost/současnost tématu  x   
Kvalita formulace výzkumného cíle/problému x    
Adekvátnost použitých metod x    
Splnění cílů práce x    
Přínos závěrů práce pro obor  x   
Práce s odbornou literaturou x    
Interpretace získaných výsledků x    
Formální a stylistická úroveň   x   
Vedoucí práce: Hodnocení úrovně spolupráce     

 
☒ Práce je teoretickou literární rešerší 
☐ Práce obsahuje vlastní empirické výsledky 
 
 
Slovní hodnocení: 
Téma práce (předmět rešerše, cíle empirického výzkumu) 
Rešerše, téma hodnocení užívání kofeinu a jeho vlivu na sportovní výkon. 
Téma v literatuře dostatečně zpracované nicméně stále poměrně aktuální.  
 
Struktura (členění práce) 
V teoretické části se student uvozuje téma užívání kofeinu nejen z hlediska sportovních 
cílů, ale i z pohledu historických či zdravotních aspektů. Druhá část práce se věnuje 
zpracování a výsledkům vlastní rešerše.  
Celkem má práce 68 stránek, bez úvodních listů a příloh pak 65 stránek.   
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Odpovídající použití citační normy. Celkově 96 zdrojů literatury, většinou se jedná o 
zahraniční časopisecké zdroje. 
Na některých místech student pravděpodobně užívá sekundární zdroje, viz např. str. 31, kde 
je obsažena tabulka s nejznámějšími příklady vlivu kofeinu na lidský organismus. Zde 
předpokládám, že autoři Mach (2012), či Roubík et al. (2018) žádné původní studie 
k popsání zmiňovaných účinků kofeinu nerealizovali.   
Analýza programem Turnitin vykazuje celkovou shodu textu 19%, nicméně se v tomto 
případě jedná buď o formální klauzule, řádně citovaný text nebo reference.  
 

☐ školitelský posudek 
☒ oponentský posudek 
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Adekvátnost použitých metod (soubor, nástroje, sběr a zpracování dat): 
Jedná se o poměrně kvalitní rešerši, kdy nejlépe je zpracován vliv užití kofeinu u 
vytrvalostních sportů, zde grafické zpracování jednotlivých studií seřazených podle míry 
efektu na výkon je velmi působivé. Pokud by stejným způsobem byl zpracován i vliv na 
další komponenty zdatnosti nebo vybrané kognitivní funkce, podstatně by se zvýšila kvalita 
práce. 
Postup rešerše mohl být lépe popsán, tzv. jakým způsobem došlo k finální selekci 
zahrnutých literárních zdrojů. Bývá zvykem uvést vyhledávací dotaz včetně užití 
Booleovských operátorů. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafická úprava, jazyková úroveň) 
Poměrně dobrá úroveň zpracování, některé grafiky by mohly být ve větší kvalitě rozlišení, 
viz obr. 1. Občas se vyskytují spíše hovorové termíny např.: str. 10 … jsem si tohle téma 
vybral …  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení 
Práce splnila stanové cíle, byla kvalitně zpracována v souladu s kladenými požadavky. 
Doporučuji hodnocení výborně.  
 

 
 
Otázky a připomínky k obhajobě:  

1. Na stránce 16 diplomové práce je zmiňována studie Guest et al. (2018), která hovoří o 
rozdílné metabolizaci kofeinu mezi jednotlivými genotypy v genu CYP1A2. Jak se 
označuje konktrétně mutace, pro níž jsou výsledky genotypů v práci uvedeny?  

2. Diskutujte nálezy své práce v porovnání s aktuálně publikovaným prohlášením 
k účinkům kofeinu odborné společnosti International society of sports nutrition – 
Guest et al.  J Int Soc Sports Nutr 18, 1 (2021). 

 
 
Práce    je/není   doporučena k obhajobě 
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