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Posudek oponenta bakalářské práce 
(rešeršní práce) 

 
Jméno studenta: Možnarová Milena  
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: Ing. Jiří Mlček, Ph.D. 
Oponent bakalářké práce: doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. 
Akademický rok: 2012/2013 
 
Název bakalářské práce: 
Postoj spotřebitele ke konzumaci vín v ČR  

 
 
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 

C - dobře 

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

B - velmi dobře 
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Komentáře k bakalářské práci: 
- práce je napsána přehledně i když je v některých pasážích poněkud stručná, dobře však 
vystihuje podstatu věci, autorka se v ní dobře orientuje 
 
- i když předkládaná BP obsahuje některé drobné chyby a nepřesnosti, tyto jsou spíše 
formálního charakteru a zásadním způsobem nesnižují odbornou úroveň práce  
 
- kapitoly 2.1.1 a 2.1.2, popisující technologii výroby bílých a červených vín jsou psány jako 
souvislé celky a působí proto nepřehledně, vhodnější by bylo jejich členění podle 
jednotlivých technologických operací, nebo alespoń jejich skupin 
 
. některé kapitoly, (např. kapitola 2.1.4 "Další druhy vín") působí poněkud chaoticky i když 
potřebné informace obsahují 
 
- seznam použité literatury je řazen abecedně a v textu BP jsou jednotlivé odkazy 
identifikovány autorem a rokem vydání; oceňuji počet relevantních literárních odkazů (72) 

 
Otázky oponenta bakalářské práce: 
1) v kapitole 2.1.4 na str. 20 uvádíte pojem "titrážní likér". Mohla byste pojem uvést na 
pravou míru a vysvětlit? 
 
2) Jaký je účel použití a správné složení dozážního likéru? 
 
3) Mohla byste blíže vysvětlit pojem "klaret"? 

 
 
 
 
V Zlíně dne 14. 5. 2013 
 
 
 
        podpis oponenta bakalářské práce 


