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Konkrétní připomínky a dotazy k práci:
Posluchačka Lenka Chalupová při zpracování bakalářské práce dodržela zásady uvedené v zadání.
Zvolené téma je v praxi potřebné a významné, tím více, kdy se i v současné době stále setkáváme v síti
obchodních řetězců s plody ovoce, které, ne v každém případě splňují nároky kladené na kvalitu a jakost.
Po prostudování předloženého textu uvádím následující připomínky.
Str. 20 – druhý odstavec shora – obsahová náplň tohoto odstavce je mimo předchozí text, chybí mi
provázanost a logická návaznost textu. Dále nerozumím třetí větě tohoto odstavce, kde je nedokonale
uveden popis jednotlivých vrstev plodu.
Str. 20, kap. 3.3.1, první odstavec – správný výraz pro uváděnou skupinu odrůd broskvoní je „klingstone“,
v literatuře se správně setkáváme také s výrazy odrůdy typu „kling“, „klingy“ apod.
Str. 37, kap. Vlastní komentář a str. 42 Závěr – obě kapitoly, které by měly tvořit „korunu“ práce jsou
zpracovány podobným charakterem, často obsahují, nebo rozvádějí již předem uvedený text. Z mého
pohledu mi zde chybí především vlastní autorčina tvořivost a přehledné zpracování.
Porovnávání výrobků různých firem nebylo stanoveno v zásadách pro zpracování. I přesto mohl být tomuto
tématu věnován širší prostor, který by jistě práci obohatil.
Obecně se v předložené práci často vyskytuje neprovázaný slovosled ve větách, zřídka nesprávná forma
citací nebo nesprávné jednotky soustavy SI ( například str.21).
Otázka:
Nenašel jsem ve zpracovaném textu zmínku o obsahu sorbitolu v plodech švestek. Můžeme se s touto
látkou v plodech slivoní setkat a jaký je její význam?

Závěr:

Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě

* nehodící se škrtněte nebo vymažte
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