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strana č 4:

Špatné prohlášení
Správně:
Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto práci: „Hodnocení jakostních parametrů plodů hrušní“
vypracovala samostatně a veškeré použité prameny a informace jsou uvedeny v seznamu
použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č.
111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou
Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědoma, že se na moji
práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má
právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1
Autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou
osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční
smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuji se uhradit případný
příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše.

V Lednici dne
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Strana č. 7:

Chybné slovo - (Http 1)
Správně - Podle FAO v roce 2015....

Strana č. 8:

Chybné slovo - (KRŠKA, 2011)
Správně - (KRŠKA et al, 2011)

Strana č 10

Chybně neupravený překlad
Správně - Za poslední roky se ustálila roční spotřeba tuzemských hrušek na cca
3kg/obyvatele (Tabulka 1). Stabilita spotřeby je ovlivněna především stálostí
produkce z velkovýroby i zahrádek, plynulostí nákupu a rozvozu, ale i
nabídkou ve veřejném stravování.

Strana č 13, 15, 19, 23,
Chybné slovo - hrušn/í, ích
Správně - hruš/ek, kách
Strana č. 54: Chybně: KRŠKA, B. Atlas čínských odrůd vybraných ovocných druhů pro
podmínky ČR: Atlas of Chinese cultivars of different fruit species choice for
Czech condition. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v
Lednici, 2011, 44. ISBN 978-80-7375-586-7.
Správně: KRŠKA, B., LIU, W., NEČAS, T., ZHANG, Q., ONDRÁŠEK, O.,
Wang, Y., Gogolková, K., Haoyuan, S., Atlas čínských odrůd vybraných
ovocných druhů pro podmínky ČR: Atlas of Chinese cultivars of different fruit
species choice for Czech condition. Lednice: Mendelova univerzita v Brně,
Zahradnická fakulta v Lednici, 2011, 44. ISBN 978-80-7375-586-7.

