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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 x    

 

☒ Práce je teoretickou literární rešerší 

☐ Práce obsahuje vlastní empirické výsledky 

 

 

Slovní hodnocení: 

Téma práce (předmět rešerše, cíle empirického výzkumu) 

Práce je systematickou literární rešerší problematiky užívání kofeinu a jeho vlivu na 

sportovní výkon. Cílem je popsání optimálního dávkování a vlivů na jednotlivé složky 

sportovního výkonu.  

Téma je v literatuře poměrně dost zpracované, nicméně zpracovaná rešerše zaměřená na 

výkon ve sportu je na vysoké úrovni a autor si vybudoval poměrně silné základy, na 

kterých může postavit práci diplomovou a zároveň našel drobné nedostatky v současných 

studiích. 

 

 

 

Struktura (členění práce) 

Práce je členěna na úvod, cíle a metodiku práce. Následují kapitoly věnované 

charakteristice kofeinu a popis sportovního výkonu. Jednotlivé kapitoly potom popisují 

konkrétní účinky na jednotlivé kondiční faktory sportovního výkonu a vliv na kognitivní 

funkce člověka. V diskusi potom autor shrnuje výsledky z literární rešerše. Práce je 

v celkovém rozsahu 68 stran, z toho je potom 4 strany úvodních listů a 9 stran použité 

literatury. 

 

 

 

☒ školitelský posudek 

☐ oponentský posudek 
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Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor prokázal schopnost vyhledat, analyzovat a dát do souvislosti odborný text. Autor v 

práci cituje přes 90 zdrojů, které jsou převážně zahraničí odborné vědecké články. Českých 

či sekundárních zdrojů je v práci minimálně. Použitá citační norma APA je odpovídající 

práci. Shoda textu s podobnými pracemi (Turnitin) je 19 %, jedná se však spíše o formality. 

Veškerý shodný odborný text je řádně citován.  

 

 

Adekvátnost použitých metod (soubor, nástroje, sběr a zpracování dat): 

Jedná se o kvalitně zpracovanou rešerši, která vedle sebe staví zjištěné shodné, ale i odlišné 

výsledky. Autor potom poukazuje na největší shody a vyvozuje závěry. Některé kapitoly by 

mohly být zpracovány více detailněji, ale na poměry bakalářské práce by toho bylo až 

příliš. Silnou stránkou práce jsou kvalitní zdroje a jejich množství.  

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafická úprava, jazyková úroveň) 

Práce je na vysoké úrovni zpracování. Všechny použité obrázky a tabulky jsou v souvislosti 

s tématem práce a je na ně v textu náležitě odkázáno. Celková grafická úroveň práce je 

dobrá. Jazyková úroveň práce je na průměrné úrovni a až na pár výjimek naprosto odpovídá 

akademickému textu.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení 

Autor zpracoval velké množství relevantní literatury na téma užívání kofeinu a jeho vliv na 

konkrétní schopnosti. Autor splnil stanovené cíle. Práce poukazuje na některé zjevné 

rozpory v citované literatuře a v diskusi se k nim autor vyjadřuje. Předložená práce svou 

hloubkou a zpracováním převyšuje požadavky kladené na tento typ prací. Doporučuji 

hodnotit výborně.  

 
 

 

Otázky a připomínky k obhajobě:  

 

1) Na str. 47 uvádíte, že autoři Calvo a kol (2021) přisuzují výsledný efekt malému 

vzorku (n=54) v jejich metaanalýze 4 článků. Dále uvádíte, že v dalších článcích byl 

vzorek 10 taekwondistů, 12 judstů a 72 mladých studentů. Jsou toto také malé vzorky 

k prokázání efektu? Byly i tak výsledky signifikantní? Jaký byl největší počet 

probandů v článcích, které jste četl? 

2) Jste si vědom nějakých slabých stránek Vaší práce, které byste měl zmínit? 

 

Práce    je  doporučena k obhajobě 
 

 

 

 

 

 

Hodnotitel práce: 

PhDr. Radim Pavelka, Ph.D. 
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Podpis: 


