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Formální splnění zadání práce:
Bakalářská práce odpovídá plně zadání. Přibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
přílohami odpovídá zpracovávanému tématu.
Obsahová úroveň práce:
Práce je především kompilací existující literatury k problému. Struktura práce je logická, její
hlavní cíle jsou zdařile formulovány a hlavní výsledky jsou výslovně uvedeny a jsou reakcí na
stanovené cíle.

Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
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jsou uváděny zcela korektně.
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Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je dobrá. Úroveň tabulek, grafů a kartografických příloh je průměrná .
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
-

v úvodu chybí citace u přímé řeči

-

druhý odstavec v kapitole vymezení zájmového území působí nesrozumitelně (rok
2004 – zrušení, pak 2001 byli připojené obce ), bylo potřebné to nějak chronologicky
uspořádat

-

Tab 5 má název průměrný věk a máte v ní udaný jen počet obyvatel

-

I přes to, že údaje z posledního sčítaní jsou už starší, by se žádalo víc rozepsat tu
ekonomickou aktivitu obyvatel

-

V části zemědělství autor vůbec neuvádí, kolik ha vinic má zkoumané území

-

Chybí propojení textu s obrázkem 2, ve kterém je pro zemědělství důležitá struktura
zemědělské půdy a tam jsou uvedené i zmíněné vinice

-

K obrázku 3 chybí vysvětlivky

-

Obrázky mají duplicitní názvy

-

Obr 3 je nepřehledný

-

V případové studii chybí odkaz na mapu s lokalizací obce

Otázky:
Mohl by jste se vyjádřit k propagaci, prodeji, případně distribuci vín z oblasti?
Mají produkty regionu Podluží nějakou regionální známku?

Celkové hodnocení práce:
Největším kladem práce je její třetí kapitola, která pojednává o vývoji legislativy vinařství
v České republice. Zpracovávané téma umožňuje další prohloubení či pokračování. Slabé
stránky jsou např. přílohová část - práci by obohatila fotodokumentace ze skumného území.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.
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