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Hlediska

Stupeň
hodnocení

1.

Splnění požadavků zadání

B

2.

Aktuálnost a odborná úroveň práce

C

3.

Využití znalostí získaných studiem

C

4.

Využití odborné literatury

D

5.

Vhodnost metodiky řešení

nelze hodnotit

6.

Využití metod zpracování výsledků

nelze hodnotit

7.

Interpretace výsledků, diskuze

nelze hodnotit

8.

Formální úprava práce

C

9.

Přístup řešitele k řešení úkolu

C

Konkrétní připomínky a dotazy k práci:
Bakalářská práce pojednává o výrobě a legislativních požadavcích ovocných destilátů. Je zpracována
v rozsahu 40 stran, autorka čerpala ze 31 citačních zdrojů. Vyšší počet zahraničních zdrojů by určitě
přispěl k vyšší úrovni práce, jsou použity pouze 4 zdroje zahraničních citací. V literárním přehledu je
zahrnuta historie výroby ovocných destilátů ve světě a na území České republiky, dále druhy ovocne, ze
kterých se destiláty mohou vyrábět, technologie výroby a v neposlední řadě legislativní požadavky na
území České republiky, Slovenské republiky a Rakouska. Textová část práce je doplněna 5 tabulkami a 3
grafy. Obrázky 1 a 3 by měly být použity ve vyšší kvalitě, protože jsou špatně čitelné v tištěnné verzi.
I přesto, že není jednoduché dohledat zdroje informací týkající se této problematiky, je škoda, že se
autorce nepodařilo nalézt informace k legislativě výroby ovocných destilátů z více států EU.
V seznamu použité literatury je velké množství nesrovnalostí,které by měly být opravenou formou errat.
Uvádím některé vybrané:
HAMROVÁ, 1998 v seznamu HAMROVÁ, 1988
JÍLEK a ZENTRICH v seznamu JÍLEK a ZENRICH
GÖLLES, 2002 v seznamu GÖLLES, 2001
ZAKLÁDÁNÍ KVASU, 2014 v seznamu chybí
ROP a HRABĚ, 2001 v seznamu ROP a HRABĚ, 2009
SCHMICKOVÁ a MALLEOVÁ v seznamu SMICKLE a MALLE
DYR a DYR, 1996 v seznamu DYR a DYR 1997
a další...
Na základě výše uvedených nedostatků hodnotím práci jako průměrnou.

Závěr: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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