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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předkládaná práce se zabývá tématem, které je dnes velmi ožehaví a stává se z něj jeden
z nejzávažnějších a nejdiskutovanějších problémů současného světa. Jedná se o plýtvání
potravinami. Bakalář se pokusil v malém měřítku restauračního provozu sledovat využití
jednotlivých skupin potravin při přípravě stravy
Teoretická část práce je logicky členěna a podložena 26 vhodnými literárními zdroji. Rovněž
praktická část práce navazuje na poznatky, získané v teoretické části práce a přináší svá
odpovídající zjištění, kterými doplňuje řešenou problematiku.
Bakalář v průběhu zpracovávání jevil o téma svojí BP zájem, pracoval samostatně se značnou
mírou snahy.
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V práci se sice vyskytují drobné formální nedostatky, stylisticky neobratné formulace a
překlepy, což však zásadním způsobem nesnožuje její odbornou úroveň.
Celkově lze konstatovat, že BP Patrika Klose odpovídá zadání, splňuje požadavky na tento
typ prací, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikaci stupněm B.

Otázky k BP nemám.

Kontrola plagiátorství:
Při kontrole na plagiátorství bylo zjištěno, že uvedená práce není plagiátem.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: B – velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 25. 5. 2019
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