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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 A - výborně 

3. 
Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních 

zdrojů 
C - dobře 

4. Popis experimentů a metod řešení A - výborně 

5. Kvalita zpracování výsledků B - velmi dobře 

6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze B - velmi dobře 

7. Formulace závěrů práce A - výborně 

   

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  B - velmi dobře 
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Komentáře k bakalářské práci: 

Předkládaná bakalářská práce zpracovává téma systémů managementu bezpečnosti potravin a 
porovnává revizi normy ČSN P ISO/TS 22003 z roku 2008 s normou z roku 2014. V teoretické části 
práce se studentka stručně zabývá legislativním rámcem bezpečnosti potravin na úrovni Evropské 
unie i České republiky, dále systémem managementu kvality, HACCP, systémy managementu 
bezpečnosti potravin a inspekčními standardy. V částech zabývajících se právními předpisy, a to jak 
v teoretické části kvalifikační práce, tak v příloze I k této práci studentka neuvádí vždy celé názvy 
právních předpisů např. str. 11 zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o 
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění. Nejsou správně uváděny citace, 
studentka zaměňuje např. Nařízení Rady 834/2007 za Nařízení Evropského parlamentu a Rady. Dále 
zaměňuje termíny Evropské společenství a Evropská unie, a to i v označení jednotlivých legislativních 
aktů.  Nejsou uváděna tzv. platná znění a studentka se odkazuje na zrušené právní předpisy (např. 
vyhláška č. 320/2014 o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým 
druhům potravin). Po formální stránce je práce psána čistě, pozorně, bez překlepů, které by 
snižovaly čitelnost práce.  
Praktická část porovnává ČSN P ISO/TS 2003:2008 s ČSN P ISO/TS 2003:2014. Porovnání je 
provedeno přehledně v rámci jednotlivých kapitol a článků příslušných norem se zahrnutím změn 
provedených v rámci příloh ČSN P ISO/TS 22003:2014.  
Předkládaná bakalářská práce splnila své zadání. Bakalářskou práci Lenky Kabátové doporučuji 
k obhajobě a hodnotím stupněm B-velmi dobře. 

Otázky oponenta bakalářské práce: 

1. V práci uvádíte Nařízení Komise (ES) č. 2075/2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední 
kontroly trichinel v mase. Můžete uvést aktuálně závazný předpis? 
2. Můžete prosím uvést předpisy, které patří do tzv. hygienického balíčku? 

 

 

V Zlíně  dne 30. května 2016                    

 

Podpis oponenta bakalářské práce 

 


