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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: 

      Předkládaná práce má ve svém zorném poli problematiku, která je v současnosti době 

velmi exponovaná a patří k neoddělitelně ke slováckému regionu. Kapitoly jsou přehledně 

uspořádány. Jejich členění a věcný obsah se vcelku dobře shodují se zadáním. V práci se 

vyskytují některé formální i gramatické chyby, překlepy, příliš obecné a nejednoznačné 

formulace, věcné a stylistické nepřesnosti, což poněkud negativně dopadá na její odbornou 

úroveň, která je jinak relativně dobrá. 

      Práce se opírá o 52 literárních zdrojů, z nichž 38 je internetových. Značná část z nich je 

spíše populárního charakteru, což se také negativně projevuje v textu práce. Odkaz č. 46 byl 

v době psaní recenze nedostupný. Některé jsou spíše irelevantní (např. 34) a působí spíše jako 

snaha o maximalizaci jejich počtu. Citace nejsou jednotné a dle současně platných norem. 

Uspořádání odkazů v textu je do značné míry chaotické, stejně jako text v určitých pasážích 

působí poněkud nekonzistentně. 
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       V praktické části jsou producenti potravin na území Slovácka ve výčtu omezeni toliko na 

jednu konzervárenskou firmu, jeden pivovar a 5 producentů vína z nichž 1 už neexistuje a 

jeden není (ve srovnání s jinými)  až tak „nejznámější“, jak je mu přisuzováno. U tab. 1 – 8 

nejsou uvedeny zdroje. Některé obrázky (např. 1, 12… a příloha  P1) jsou na velmi nízké 

technické úrovni. Analýza dopadů na životní prostředí, stejně jako následná doporučení by si 

zasloužily lepší systematičnost. 

      

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

1. Co byla „Suchovská republika“ a jak souvisí její činnost s tématem Vaší práce? 

 

2. Kdo je nástupnickou organizací fy Víno Bzenec a.s.? 

 

3. Jaké prestižní ocenění se uděluje potravinářským výrobkům ve Zlínském kraji, do něhož 

spadá také část Slovácka? 

 

4. Co představuje největší ekologickou zátěž při výrobě tradičních ovocných destilátů? 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                  stupněm  C – dobře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 29. 5. 2015 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


