Posudek oponenta bakalářské práce
Studijní program: Zahradnictví
Studijní obor: Jakost rostlinných potravinových zdrojů
Akademický rok: 2017/2018
Název práce: Srovnání kvalitativních parametrů výrobků z meruněk v obchodní síti
Řešitel: Roman Havlík
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Oponent: Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.

Hlediska

Stupeň
hodnocení

1.

Splnění požadavků zadání

A

2.

Aktuálnost a odborná úroveň práce

C

3.

Využití znalostí získaných studiem

C

4.

Využití odborné literatury

C

5.

Vhodnost metodiky řešení

B

6.

Využití metod zpracování výsledků

B

7.

Interpretace výsledků, diskuze

C

8.

Formální úprava práce

B

9.

Přístup řešitele k řešení úkolu

nelze hodnotit

Konkrétní připomínky a dotazy k práci:
Závěrečná práce je zaměřená na zajímavé téma související s kvalitou potravin dostupných v obchodní síti
a v závěru lehce vyzdvihuje výhody domácího zpracování plodů ovocných druhů, které v současné době
nedosahuje z různých důvodů takového významu jako v minulosti.
Z odborného pohledu je škoda, že autor pracoval s tak starými literárními zdroji. Dostupnost a nabídka
domácí i zahraniční literatury zabývající se problematikou produkčního pěstování, obsahového složení
i využití plodů meruňky obecné je kvalitní a rozsáhlá.
Otázky:
1. Zajímalo by mne zda autor alespoň navštívil univerzitní, fakultní anebo ústavní knihovnu? Pokud ano,
proč tedy nevyužil aktuálnější, odbornou literaturu?
2. Kap.3.5. – ke kterému roku se vztahuje údaj o 32 odrůdách zapsaných v Listině povolených odrůd?
Upozorňuji, že legislativně platný název dokumentu je v současnosti Státní odrůdová kniha.
3. Odrůda Harlayne významně ovlivnila světový šlechtitelský program meruněk. Tato vlastnost ale není při
stručném popisu odrůdy uvedena. O jakou se jedná vlastnost?
4. Podle jaké výzkumné hypotézy byly pro senzorické ohodnocení vybrány právě tyto obchodní produkty
z meruněk? Jaký význam mělo senzorické posouzení sledovaných produktů?
5. Z jakého důvodu byly do experimentu zařazeny zvolené odrůdy meruněk?

Závěr: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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