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1. Hodnocení práce (označte křížkem)1:  

 

Kritérium: 

Stupeň hodnocení 

výborně velmi dobře dobře nevyhovující 
Stanovení cílů práce a jejich 

naplnění 
 x   

Práce studenta v průběhu 

zpracování práce 
 x   

Vhodnost použitých metod  x   

Práce s literaturou a citacemi  x   

Úprava práce (text, grafy, 

tabulka)  
x    

Hodnocení zpracování 

teoretické části práce 
 x   

Hodnocení zpracování 

praktické části práce 
x    

Využitelnost výsledků práce 

v praxi 
x    

 

2. Další hodnocení a připomínky k práci: Jedná se o velmi zajímavé téma, které je a vždy 

bude aktuální. Autorka si na počátku sice nezvolila vědecké metody vypracovávání práce, ale 

jedná se většinou o analýzu doplněnou o vlastní podněty a názory. Cíle práce jsou zvoleny 

velmi vhodně. Občas se v práci vyskytují gramatické nesrovnalosti jako např., že začíná věta 

spojkou, což by neměla (např. na str. 12: Abychom mohli o potravině…). Práce je psaná čtivě 

a je současně logicky řazena, domnívám se, že také vlastních názorů a závěrů je v práci relativně 

dostatek a správně zhodnocují většinu kapitol. Rozhodně také mohu konstatovat, že v praktické 

části práce autorka více než uspěla se svým dotazníkem a grafickým zpracováním. Práci to 

velmi obohacuje a činí čtivější. Možná jen samotný závěr mohl být trochu rozsáhlejší. Citace i 

použitá literatura a poznámky pod čarou jsou v pořádku. 

 

                                                 
1 Jednotlivé body podrobněji rozepsat., tzn. v bodě 2 stručně zdůvodnit provedené hodnocení a v bodě 3 uložit min.  
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3. Otázky k zodpovězení při vlastní obhajobě práce: 

Který ze subjektů (spotřebitel, producent, dealer, obchodník) je ekonomicky za trvání současné 

právní úpravy nejvíce zatížen s ohledem na vyšší informovanost pro spotřebitele? 

Nabízí se pro spotřebitele nějaké jiné důvěryhodné řešení (než stávající označování v jídelních 

lístcích, či letácích restauratérů), ekonomicky přijatelné také pro restauratéry, co se označování 

obsahu alergenů v pokrmech týče? 

 

4. Práce je doporučena k obhajobě (ano, ne): ANO 

  

5. Navržený klasifikační stupeň (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): Výborně/Velmi 

dobře (podle výsledku obhajoby). 
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