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Předložená práce se zabývá pěstováním čaje v Indii, tématem méně 
obvyklým, nicméně pro milovníky Indie a čaje přínosným. Čaj je nápoj, který je po 
celém světě velmi rozšířený, a tak si zaslouží pozornost. Jak uvádí autorka v Úvodu, 
impulzem k napsání této bakalářské práce byla její láska právě k tomuto nápoji. 
V bakalářské práci zpracovala poměrně podrobně všechny důležité aspekty týkající 
se čaje.

Práce je rozdělena do tří celků. V první kapitole Historie čaje v Indii studentka 
nastiňuje nejzajímavější a nejvýznamnější momenty dějin čaje a motivy, které vedly 
k zakládání čajových plantáží v Indii. Jako zajímavost uvádí legendy, které se o 
objevení čaje tradují. V samostatných kapitolách rozebírá historické události, které 
doprovázely počátky pěstování čaje v nejvýznamnějších čajových oblastech Indie, v 
Ásámu, Dárdžilingu a Nílgiri.

Druhá část Produkce čaje je věnována výrobě čaje od čajové rostliny a jejího 
pěstování, přes sběr a třídění, až po zpracování čajových lístků. Studentka zde 
zachází do podrobností a tak nám předkládá ucelený obraz o čajové produkci. 
Popisuje také metody zpracování čajových lístků. V druhé polovině tohoto oddílu v 
kapitole Indie jako producent čaje uvádí větší množství statistických údajů, které 
čtenáři pomohou udělat si konkrétnější představu o objemu čajové produkce v Indii a 
umožňuje srovnání s největším čajovým výrobcem Čínou. Stručně zde představuje 
nejvýznamnější producenty čaje v Indii a státní organizace, které se zabývají 
dozorem nad čajovou produkcí. 

Ve třetí a poněkud kratší části práce Konzumace čaje v Indii  se studentka 
věnuje pro Indii typickému pití čaje s mlékem. Kořeny tohoto zvyku se studentka 
pokusila nalézt v kapitole Pití čaje v Indii.

Jak uvedla Zuzana Malcová v Úvodu své bakalářské práce, bylo jejím cílem 
poskytnout čtenáři ucelený přehled jednotlivých fází výroby čaje v Indii. Jak zmiňuje, 
v Indii je pěstování čaje a jeho konzumace specifická. Pěstuje se zde téměř 
výhradně čaj černý, který se pije s mlékem a velkým množstvím cukru. Studentka 
zpracovala zajímavé téma, které je pro Indii vlastní: čaj pijí téměř všichni Indové a 
velmi často, čaj s mlékem a cukrem lze koupit téměř na každém rohu a v každém 
vlaku. 

Toto téma nabízí velmi široký rozsah informací, které lze o čaji získat a utřídit. 
Autorka se pokusila pokrýt všechny významné oblasti. Mnohdy musela zestručnit 
kapitoly, aby svým rozsahem tato práce odpovídala rozsahu bakalářské práce. Po 
přečtení práce lze konstatovat, že cíl, jež si studentka v Úvodu práce vytýčila, splnila.

Práce po obsahové a formální stránce odpovídá kritériím bakalářské práce. 
Zuzana Malcová prokazuje schopnost přehledně zpracovat literaturu k tématu, svá 
tvrzení opírá o citace či odkazy na literaturu.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.
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