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Komentáře k diplomové práci:
Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat vína z oblasti jižního Slovenska a Malokarpatské
oblasti analytickými metodami OIV. Kvalita vína byla sledována stanovením vybraných fyzikálně chemických parametrů jako jsou hustota, obsah polyfenolických látek pomocí HPLC a titrovatelných
kyselin a barevné charakteristiky u červených vín. Výsledky těchto stanovení jsou uvedeny v
příslušné kapitole a vhodně zpracovány do tabulek a grafů a porovnány se stanovovanými
hodnotami odrůdových vín z různých vinařských oblastí. Tato práce obsahuje celkem 62 citací od
aktuálních až po základní literaturu o víně. Při provedené kontrole plagiátorství kvalifikačních prací
byla vyhodnocena 5% shodnost. Tato práce je napsána na dobré úrovni, stylistické i grafické, a proto
doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou = výborně = A.

Otázky vedoucího diplomové práce:

V Zlíně dne 20.5. 2015
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