
Oponentský posudek na bakalářskou práci Tat'ány Červinské „Balená
pitná voda -výhody a rizika".

Předkládaná bakalářská práce je vypracována na 59 stranách včetně tabulkových
příloh, text je doplněn 2 grafy a 9 tabulkami. Práce je členěna do celkem s kapitol a je
zakončena stručným závěrem. V seznamu literatury je uvedeno 28 citací -z toho 5
zahraničních a 10 odkazů na intemetové zdroje.

Práce přestavuje přehled dostupných infomací o Šložení, výrobě, úpravě, bezpečnosti
a možném riziku použití BV a o spotřebě balených vod v ČR a ve světě. Detailně jsou
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Další text zevrubně hodnotí spotřebu nealkoholických nápojů v ČR a porovnává ji se
světovým odbytem. Následující kapitoly se věnují hygienické bezpečnosti (především však
popisu kontrolních mechanismů) a pitnému režimu včetně působení některých složek vody na
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parametrů. Závěr je velmi stručný a má spíš charakter doporučení, nej sou zde zhodnoceny
výsledky prezentovaných dat.

Text je srozumitelný, přehledný s minimem překlepů a pravopisných chyb.
Předložená bakalářská práce není ani tak literámí rešerší jako přehledem právních

norem a kontrolní legislativy. Otázka pouŽívání balených vod je velmi diskutovaným
problémem, zejména pro jeho dopad na životní prostředí. Proto bych se ráda zeptala, proč se
autorka nepokusila zaměřit na zhodnocení enviromentálních dopadů používaní BV - tj .
energetické výrobní náklady, množství odpadu, likvidace odpadu, doprava - aspekty, které
z BV činí kontroverzní komoditu.

Práci bych rovněž vytkla jeden výrazný nicméně formální nedostatek -a to
nedokonalost citací :
-chybějící citace v textu. Např.  kapitola historického využití našich minerálních pramenů
neobsahuje jediný citovaný zdroj infomací. Nepředpokládám, že by se autorka sama na konci
19 st. podílela na objevení těchto minerálních pramenů, tudíž tyto infomace musela odněkud
převzít. Podobně v kapitole statistického zhodnocení spotřeby BV není v textu citována
většina zdrojů dat. Takto lze odkázat na 90% obsahu předloženého textu.
-foma citovaných zdrojů. Pokud se v textu citace objeví, je komplikované dohledat je
v seznamu literatury, neboť se tam vyskytují v jiné fomě, než v jaké jsou citované. Mnoho
v textu uvedených zdrojů se mi nepodařilo v seznamu literatury dešifrovat/nalézt
-některé zdroje v seznamu literatury se naopak neobjevily v textu (Pumann, 2005; aj . -jsou
vyznačeny v kopii práce)
-v grafii č.1 je uveden chybný popis osy Y -jedná se o spotřebu, tj. litry/os/rok, nikoli pouze
litry, jak uvedla autorka.

Uvedené připomínky nej sou zásadní povahy a bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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