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Hodnotící kritéria:  

Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň. 

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Obsah práce se shoduje se stanoveným cílem, s názvem práce již ne zcela. Omezení 

náhradních sladidel lze vyvodit z teoretické části, z praktické nikoliv.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Práce je členěna obvyklým způsobem. 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

V textu se vyskytují různé typy písma. Obsah, cíl práce a nadpisy jsou psány jiným písmem než zbylý text. Mezery 

pod nadpisy nejsou jednotné. Na několika místech se vyskytují překlepy, nepřesnosti, špatné skloňování 

podstatných jmen, chybí odraz mezi číslovkou a procenty (čímž se mění smysl údaje), botanické a zoologické názvy 

nejsou psány kurzívou, v kapitole věnované stévii jsou na některých místech v textu používány laické výrazy. 

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Kromě výše uvedeného mám výhradu k řazení obsahu v tabulkách, které je zcela náhodné, chemické vzorce měly 

být zvoleny vhodnějšího a jednotného typu, grafy jsou dvojího typu (opět nejednotnost), u sloupcových grafů je 

množství respondentů uvedeno početně, zatímco v textu jsou vyjadřováni procentuálně, v diskuzi není odstavec 

zarovnán do bloku. 

    1           2     3       4 

 

Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce  

Nemám připomínek. 



    1           2     3       4 

 

 

 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Nemám připomínek. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Některé připomínky byly popsány již výše. Teoretická část přináší rozdělení a základní charakteristiku 

nejběžnějších náhradních sladidel. Je obohacena o kapitolu týkající se historie sladidel, která je zajímavá. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

U komentáře výsledků jednotlivých grafů by bylo vhodné zmínit, která konkrétní skupina respondentů byla 

vyhodnocována. 

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Je vyhovující. 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Bez výhrad. 

    1           2     3       4 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Přínos absolventské práce spatřuji především ve vytvoření si pomyslného žebříčku náhradních sladidel dle jejich 

"relativní bezpečnosti/nebezpečnosti". Pokud má vydávající lékárník či farmaceutický asistent rozhodnout, který 

léčivý přípravek doporučit dětskému pacientovi, může být nápovědou právě typ obsaženého náhradního sladidla. 

      

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
      

       



Práci hodnotím stupněm:     Výborně  Velmi dobře 

      Dobře  

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých 

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 4. 9. 2015      Podpis:         

  


