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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 
(konzultace) 

x    

Vhodnost použitých metod x    
Práce s literaturou a citacemi  x   
Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)  

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: 
 
Autorka se zabývá nelehkým a velmi praktickým tématem označování potravin a hodnotí 
nejen právní úpravu, ale i praktické zkušenosti a dopady jak na podnikatele, tak na 
spotřebitele. Tento počin není jednoduchý s ohledem na v podstatě absentující odbornou 
literaturu. Kvitovat lze metody, které využila a to zejména analýzy dat a informací získaných 
dotazníkovým šetřením (kvalitně zpracovaný dotazník) a rozhovory. Analýza a dotazník jsou 
řádně okomentovány a rozebrány. Diplomantce se podařilo proniknout do tématu a sepsat 
ucelené pojednání o něm, s vlastními názory a doporučeními do praxe. Proto lze tuto práci 
označit jako dobře využitelnou v praxi. Pro tento případ však je vhodné názory doplnit a 

                                                 
1 Jednotlivé body podrobněji rozepsat., tzn. v bodě 2 stručně zdůvodnit provedené hodnocení a v bodě 3 uložit min.  
  2 otázky 
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rozpracovat závěry. Místy jsou nesprávné citace. I přes nedostatek vnitrostátních zdrojů se 
autorka mohla pokusit využít zahraniční odborné literatury.  
Cíle práce a v zásadě tři stěžejní hypotézy, které si autorka stanovila v úvod na straně 5 práce, 
byly zcela naplněny a autorka prokázala širokou orientaci v této problematice.  
 
3. Otázky k zodpovězení při vlastní obhajobě práce: 
a) Analyzujte současný stav kontroly této oblasti orgány veřejné správy a definujte možnosti 
nápravy s ohledem na zdraví spotřebitelů a rizika, jaká neinformovanost může přinést.. 
b) Problematika informovanosti a přeinformovanosti spotřebitelů – co a jak vše označovat, 
aby spotřebitel nebyl zahlcen, případně i klamán.  
  
4. Práce je doporučena k obhajobě (ano, ne): ANO 
 
5. Navržený klasifikační stupeň (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): VÝBORNĚ 
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