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Název bakalářské práce:  

Bojové dávky potravin v mimoevropských zemích 

 

 

 

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 B - velmi dobře 

3. 
Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních 

zdrojů 
B - velmi dobře 

4. Popis experimentů a metod řešení A - výborně 

5. Kvalita zpracování výsledků A - výborně 

6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze A - výborně 

7. Formulace závěrů práce B - velmi dobře 

   

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  A - výborně 
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Komentáře k bakalářské práci: 

Téma bakalářské práce je aktuální a porovnání bojových dávek zajímavé. Mimoevropské bojové 
dávky reprezentují pouze dávky USA, zato ale velmi podrobně. Formální struktura práce a psaní 
textu odpovídá příslušným normám. V práci se vyskytují ojedinělé překlepy a místy nepřesná 
terminologie. Množství použité literatury je dostatečné, včetně zahraničních zdrojů. Práce je velmi 
pěkně doplněna o přehledné tabulky a obrázky.  Studie je psaná srozumitelně a je pro danou 
problematiku přínosem. Cíl práce byl splněn.   

Otázky oponenta bakalářské práce: 

1. Máte vlastní zkušenosti s použitím bojových dávek potravin? Pokud ano, řekněte, která dávka 
Vám vyhovovala lépe a proč. 
2. Můžete krátce charakterizovat český nutriční nápoj MANA? Domníváte se, že by tato "potravina"  
našla využití jako BDP?  

 

 

V Rychnovku  dne6. 6. 2018                    

 

Podpis oponentabakalářské práce 

 


