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Komentáře k bakalářské práci:
Studentka ve své bakalářské práci řešila aktuální problematiku bojových dávek potravin. V teoretické 
části práce popsala vývoj bojových dávek v České republice. Uvedla legislativu a nutriční a 
energetické vyhodnocení bojových dávek potravin. 
evropských i mimoevropských zemí. V praktické části práce byl proveden průzkum spokojenosti 
s bojovými dávkami potravin u příslušníků Armády České republiky. Dále následovala katalogizace 
vybraných bojových dávek potravin a jejic
Práce má logickou strukturu. Jazyková a formální stránka práce je na dobré úrovni, s občasnými 
překlepy.  Množství uvedených literárních odkazů je nízké. 
Připomínky: 
- Pozor na armádní pojmy používané v teoretické části práce. „Velitelství 
České republiky“ bylo zrušeno. Nahrazeno je „Sekcí podpory Ministerstva obrany České republiky
- Vyhláška MO č. 272/1999 Sb. je zrušena. Nově platí vyhláška 
-  Není uvedena kapitola „Metodika práce“ s vymezením faktorů
dávek potravin; 
- Literatura není citována správně;
- Ne výrobci, ale zadavatel stanovuje specifikaci pro bojové dávky potravin.
Závěrem je možné konstatovat, že cíle vytýčené v zadání práce uchazečka splnila, práci doporučuji 
k obhajobě. 
Otázky oponenta bakalářské
 
1) Jsou bojové dávky potravin ve Vámi popisovaných zemích energeticky a nutričně srovnatelné?
  
2)  Na straně 55 uvádíte: "Americké bo
chutnější". V práci není provedena senzorická analýza bojových dávek potravin. Můžete polemizovat 
nad balením, pokud jste nafotila jednotlivé balíčky a fyzicky je držela v ruce, můžete porovnávat
nutričně a energeticky dle informací na obalu, ale nemůžete bez senzorického hodnocení psát, že 
jsou chutnější. Na základě čeho je tedy udělán daný závěr?
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energetické vyhodnocení bojových dávek potravin. Popsala bojové dávky potravin vybraných 
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s bojovými dávkami potravin u příslušníků Armády České republiky. Dále následovala katalogizace 
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)  Na straně 55 uvádíte: "Americké bojové dávky jsou oproti našim BDP důmyslnější, praktičtější a 
chutnější". V práci není provedena senzorická analýza bojových dávek potravin. Můžete polemizovat 
nad balením, pokud jste nafotila jednotlivé balíčky a fyzicky je držela v ruce, můžete porovnávat
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