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Jméno studenta: Maňák Martin 
Studijní program: Chemie a technologie potravin 
Studijní obor: Technologie a řízení v gastronomii 
Zaměření (pokud se obor dále dělí):       
Ústav: analýzy a chemie potravin 
Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. 
Oponent bakalářké práce: doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. 
Akademický rok: 2011/2012 
 
Název bakalářské práce: 
Autentifikace vína na základě prvkového a izotopového složení 

 
 
Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 
 

 Kritérium hodnocení Hodnocení dle ECTS 
1. Splnění zadání bakalářské práce A - výborně 
2. Formální úroveň práce, včetně jazykového 

zpracování 
B - velmi dobře 

3. Množství, aktuálnost a relevance použitých 
literárních zdrojů 

A - výborně 

4. Interpretace a souvislost prezentace poznatků 
z literatury 

B - velmi dobře 

5. Formulace závěrů práce A - výborně 
 
 
 
Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně 
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Komentáře k bakalářské práci: 
-  práce je logicky členěna, na velmi dobré odborné úrovni, uvážíme-li, že se jedná o BP a 
čerpá z odpovídajícího množství relevantních literárních zdrojů 
 
- v textu se vyskytují překlepy, gramatické nepřesnosti, stylistické nepbratnosti a drobné 
chyby, většinou formálního charakteru, které však zásadním způsobem nesnižují její 
odbornou úroveň 
 
- položku 18 v seznamu použité literatury lze v uvedené podobě jen stěží považovat za 
korektní 
 
- oceňuji bakalářovu nespornou snahu, důslednost a pečlivost, které jsou z celé práce patrny 
 
- BP působí uceleným dojmem, odborným rozhledem a komlexním pojetím popisované 
problematiky 

 
Otázky oponenta bakalářské práce: 
1) Mohl byste objasnit pojmy "senzorické" a "organoleptické" (viz str. 2)? 
 
2) Jak se v ČR zjišťuje cukernatost hroznů a hroznového moštu? 
 
3) Kapitola 1.3. je nazvána TERROIR a slovo "terroir" se v ní několikrát vyskytuje (někdy i 
zkomoleně, aniž by byla zmíněna jeko výslovnost, zároveň zde terroir popisujete  jako určitý 
"efekt". Mohl byste tyto skutečnosti uvést na pravou míru? 
 
4) Měl jste všechny jiterární zdroje, které uvádíte v seznamu použité literatury, fyzicky 
k dispozici? 
 
 

 
 
 
 
V Zlíně dne 5. 6. 2012 
 
 
 
        podpis oponenta bakalářské práce 


