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Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
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B

C
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Náročnost tématu práce

2

Splnění cílů práce

3

Teoretická část práce

X

4

Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce

D

E

F

X
X

X

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Studentka zpracovala práci na velmi zajímavé a aktuální téma potravinové bezpečnosti
se zaměřením na produkci masa, téma odpovídá studovanému oboru. V teoretické části dobře
vymezila problematiku potravinové bezpečnosti, soběstačnosti, popsala legislativu a vymezila
pojmy vztahující se ke komoditě maso. Na základě zadání si stanovila cíl, který se snažila
naplnit v praktické části. V praktické části jsou zajímavě zpracovány scénáře nebezpečí a
riziko, které nebezpeční přináší. Dále je na základě statistických údajů vypracována celá řada
analýz týkajících se výroby a spotřeby masa, stavu zvířat u nás, soběstačnosti, vývoji
zahraničního obchodu. Studentka provedla analýzu dobře, přesto však příliš málo zdůraznila,
jaká je tedy míra zajištění potravinové bezpečnosti v uvedené oblasti. Studentka opravdu
odvedla velké množství práce, ale nevyužila možnosti konzultace s vedoucí (až na úvodní
konzultaci po zadání práce), aby její píle byla navedena správným směrem k ještě lepšímu
výsledku práce. Kompletní práci jsem viděla až nyní při hodnocení. Na druhou stranu je
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možné studentku pochválit za samostatnost a relativně dobré uchopení obsáhlého tématu.
Možné je vytknout určité formální chyby, např. neurčité názvy tabulek 5, 6 a 8, dále stejný
název tabulky 7 a 9. Nepěknou formální úpravu klíčových slov v angličtině. Obdobných
nepřesností je v práci více. Pozitivně lze hodnotit širokou rešerši, o které svědčí seznam
použité literatury.
Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Jak byste tedy konkrétně vyhodnotila míru zajištění potravinové soběstačnosti naší země
v oblasti produkce masa – např. hovězího a vepřového?

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: C - dobře

V Uherském Hradišti dne 16. května 2014
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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