
 2/2 

oponenta bakalářské práce            

      

         Příloha k protokolu o SZZ č…..ze dne………    

 

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 
 

 

 
HODNOCENÍ OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
Jméno a příjmení studenta:  Lucie Slaníková 

 

Oponent bakalářské práce:       doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. 

Akademický rok: 2017/2018 
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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 k produkci a spotřebě potravin k neoddělitelně patří. 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 a neobratnosti, což poněkud 

negativně dopadá na její odbornou úroveň, která je jinak relativně velmi dobrá. 

       Práce se opírá o 63 literárních zdrojů, z nichž cca 3/4 je internetových. Některé odkazy 

byly v době psaní recenze nedostupné. Citace nejsou jednotné a dle současně platných norem. 

Vzhledem k současným trendům by bylo výstižnější výraz „trvale udržitelný rozvoj“ nahradit 

dnes upřednostňovaným termínem „udržitelný rozvoj“. 
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      U studentky vysoce oceňuji, že projevila snahu o co možná nejkomplexnější pohled na 

řešenou problematiku a s tématem se vypořádala na relativně velmi dobré úrovni. 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

1. Na str 14 uvádíte: „V ekologickém zemědělství se snaží získat nutričně bohaté potraviny, 

proto nepoužívají žádné chemické hnojiva, růstové hormony ani aditiva, které by ovlivnili 

kvalitu produktů negativním způsobem.“. Mohla byste tento výrok uvést na pravou míru? 

 

2. Vysvětlete rozdíl mezi pojmy „Potravinová bezpečnost“ a „Bezpečnost potravin“. 

 

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

spadá také část Slovácka? 

 

4. Jaké je dle Vašeho názoru dnešní hospodaření se zemědělskou půdou v ČR? 

 

5. V případě, že byste se rozhodla pro podnikání v zemědělství, šla byste cestou konvenčního, 

nebo ekologického zemědělství? Proč? 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  B – velmi dobře 
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