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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce      X     

2 Splnění cílů práce      X     

3 Teoretická část práce      X         

4 Praktická část práce       X    

5 Formální úprava práce      X          

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

 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

      Práce se zabývá tématem, které je v dnešní době na jedné straně velmi aktuální a na druhé 

straně také velmi rozporuplné. Kapitoly jsou logicky členěny a přehledně uspořádány. Jejich 

členění a věcný obsah dobře korespondují se zadáním. V práci se vyskytují některé drobné 

formální chyby, překlepy, vágní formulace, věcné a stylistické nepřesnosti, což však nijak 

nesnižuje její odbornou úroveň, která je jinak velmi dobrá. 

      Práce se opírá o 42 literárních zdrojů, z nichž je více než polovina internetových. Některé 

z nich jsou spíše populárního charakteru, což se také negativně projevuje v textu práce. 

Odkazy č. 6 a 39 byly v době psaní recenze nedostupné. U obrázků 1 a 2 odkazy nejsou 

uvedeny.  

      V praktické části bakalářka zaměňuje pojmy „vývoz“ a „dovoz“ (viz. Tab. 4). Tabulka 7: 

České firmy vyvážející své bioprodukty do zemí EU obsahuje i firmy se zahraničním kapitálem 

(Sonnentor s.r.o., Frujo a.s.) …. 

      Závěr práce je spíše stručný, nicméně dostatečně výstižný. 
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Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1. Na str. 17 uvádíte, že k produkci BIO-potravin je možno použít např. kyselinu 

citronovou E 330.  Jak se získává a jaká zde hrozí rizika? 

 

2. Jakou přídatnou látku a v jakých formách a v jakých množstvích je povoleno aplikovat 

při stabilizaci BIO-vín? 

 

3. Na str. 23 uvádíte mezi BIO-komoditami také konzervované a nakládané potraviny. 

Mohla byste tyto produkty blíže specifikovat? 

 

4. V tab. 8 na str. 35 uvádíte, že mezi silné stránky nabídky biopotravin v České republice 

patří „nabídka kvalitních, zdravotně nezávadných potravin“. Myslíte, že pouhá zdravotní 

nezávadnost je pro biopotraviny jako silná stránka dostačující? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  Uvedenou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 

                                                                  stupněm  B – velmi dobře 
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