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* nehodící se škrtněte nebo vymažte

Stupeň hodnocení

Hlediska
A
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hodnotit

X

1 Splnění požadavků zadání

X

2 Aktuálnost zpracování a odborná úroveň práce

X

3 Využití znalostí získaných studiem
X

4 Využití odborné literatury
5 Vhodnost výběru zvolené metodiky

X

6 Úroveň aplikace zvolené metodiky

X

7 Výsledky, jejich interpretace, grafická úroveň, diskuse

nelze

x
X

8 Formální úprava práce
X

9 Přístup řešitele k řešení úkolu

Hodnocení vyznačte X

Konkrétní připomínky a dotazy k práci:
1. Proč se liší termín odevzdání DO oproti původnímu zadání?
2. Objeviteli destilace jsou dle mého názoru arabští alchymisté, nikoli Egypťané či Řekové, viz též etymologie
slova „alkohol“ – al cohool, arabsky volně „to, co těká“
3. Str. 11 – „…zbytky po lisování vína…“ – lisujíé se hrozny, lisování vína je těžko představitelné
V textu DP je mj. množství slovakismů: str. 15 (odparuje), 14 (krajinách), 19 (výtlačky), 34 (vplývalo), 36
4. (ukazovatelem) aj.
Odkud má řešitel informaci, že v pětitelských pálenicích převládají kotle na tuhá paliva? Má zkušenost
5. z oblasti jižní Moravy je odlišná.
6. Je správný druhový název nejznámější kvasinky rodu Saccharomyces cerevisiae nebo cerevisieae?
S jiným označením lutru jako rakie jsem se setkal jen v knize Dyra a Dyra (1944,1996). Rakia nebo též
rakija je dle mého názoru zpravidla balkánské označení pro ovocnou pálenku, etymologický původ slova je
7. v turečtině („raki“)
8. Zjišťoval řešitel potenciální zájem konzumentů o pálenky z asijských odrůd hrušek?
9. Jaký

postoj k možnosti zpracování kvasů z tohoto ovoce mají sami producenti ovocných
destilátů?
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