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Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce (složení a
účinky energetických povzbudivých nápojů na zdraví). Použila i
zahraniční informační zdroje. Uvedla hlavní výzkumné otázky a
postup řešení praktické části práce. Realizovala kvantitativní
výzkumné šetření, kterým u vybrané skupiny středoškoláků
prokázala, v jaké míře konzumuje vybraná skupina adolescentů tyto
nápoje a jak jsou adolescenti informováni o jejich zdravotních
rizicích.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
souvislosti mezi konzumací energetických nápojů a preferencí jiných
běžných nápojů u adolescentů, ke složení povzbudivých nápojů.
Mohou sportovci konzumovat energetické nápoje? Diskuze se týkala
epidemiologických dat v EU, tématu povzbudivých nápojů v
komunitních projektech podpory zdraví. Studentka věcně odpověděla
na předložené dotazy, bakalářskou práci obhájila. 
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