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nadprůměrná průměrná podprůměrná

teoretické znalosti X
praktické zkušenosti X
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování
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kriteria hodnocení práce úroveň
nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit

stupeň splnění cíle práce X
samostatnost při zpracování tématu X
logická stavba práce X
práce s českou literaturou včetně citací X
práce se zahraniční literaturou včetně citací X
adekvátnost použitých metod X
hloubka provedené analýzy X
stupeň realizovatelnosti řešení X
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X
stylistická úroveň X
nároky DP na podkladové materiály,
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obsah a relevantnost příloh v textu či příl.
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2. Jaký vliv má při hloubkovém potápění na termoregulaci potápěče vdechovaný dusík a 
helium.
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