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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená závěrečná práce obsahuje celkem 47 číslovaných stran, včetně 12 obrázků. Obsahově se
práce skládá ze šesti kapitol. Po úvodní kapitole následují kapitoly věnující se historii pěstování
chmele a vývoji pivovarnictví v České republice. Čtvrtá kapitola popisuje současný stav
pivovarnictví, hlavně proces výroby piva. V předposlední kapitole je navržena tematická exkurze, za
kterou následuje závěr.
2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Základní body uvedené v zásadách pro vypracování, které jsou obsaženy v zadání bakalářské práce
autor splnil. Tyto body tvoří názvy hlavních kapitol předložené práce.
3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Oproti předešlým kapitolám působí pátá kapitola více stroze. Autor ji mohl více propracovat a
konkretizovat. Podkapitola 5.6 obsahuje pouze obrázek (tabulku). Vhodné by zde bylo ji doprovodit
textem s odkazem na ní. Také na str. 42, u 2. dne je v textu omylem použit odkaz na obr. 10 - správně
obr. 11. Některé kapitoly by bylo vhodné doplnit více obrázky.
4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Nepravidelnost v kontaktu s vedoucím práce se projevila na některých nedostatcích. Kladně ale můžu
hodnotit, že autor dokázal samostatně zpracovat zadané téma.
5. Hodnocení formální stránky.
Nacházejí se zde menší nedostatky v textové úpravě (např. str. 6 velikost písma u keywords oproti
zbylému textu. Jazyková stránka je v normě.
6. Jaký je způsob využití práce?
Po korekturách možné použití pro účely cestovního ruchu.
7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů
Celková podobnost dosahuje 14% v textu autora.
8. Celkové hodnocení práce.
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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