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1. Skóre z dílčích součtu bodů

Nejznámější příklad této metody je metoda, kterou používá známý
odborník Jimy Murray.
Jeho přístup je mít čtyři oddělené hodnotící složky:
 Nose - vůně
 Taste - chuť
 Finish – dokončení
 Balnce – vyvážení

které se samostatně hodnotí stupnicí 0 - 25 bodů. Jejich součet
určuje celkové hodnocení whisky ( např: 88 bodů)

Pozn. autora: Já osobně toto hodnocení nepoužívám. Pro mě
„vyvážení" je součástí „chuti". U nevyvážené whisky (například příliš
velký vliv použitého sudu) – nelze přesně tyto složky určit. Takže u
tohoto typu hodnocení bych přeskočil hodnocení „ vyvážení"
Tato metoda předpokládá, že všechny složky mají stejnou váhu. Zde
si kladu otázku. Je vůně whisky opravdu tak důležitá jako jeho chuť ?
Nebo dokončení ? Myslím, že každý bude mít svůj vlastní názor.

1. Jediné skóre na lineární stupnici

To je způsob, kterým hodnotí většina milovníků whisky.
Chcete-li vědět, jaké skóre dát, je nutné nastavit několik kalibračních
rozmezí:

0 – 50 absolutní hnus – není to whisky
50-70 rozmezí představ – hranice mezi představou o dobé whisky a
averzí k její chuti
70          čára mezi - „není to špatné" a "dobré", to je skóre pro 
průměrnou whisky
75 -90 od dobré k výborné, záruka kvality
90-99 vynikající , sváteční pití
100        ráj- praktiky nedostupná

Způsoby bodového hodnocení
whisky

Uvedené způsoby bodového hodnocení whisky jsou obecné a platí pro
všechny druhy whisky. Hodnocení dle lineární stupnice Single Malt
Whisky je uvedeno na druné straně.
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Definice jemnější stupnice – jedna z variant:

0-5      nepijte to, není to whisky. Pokud to ochutnáte, ven s tím !
6-15    napije se jen odvážný, ne milovník whisky
6-25    asi se nenajde nikdo, komu by chutnala
26-35  pomalu se blíží charakteru levné blend whisky
36-50  tady se již najde někdo komu se líbí, ale stále vykazuje     
mnohé nedostatky 
51-65  již normálně pitná, ale brzy zapomenutá
66-75  dobrá má své klady, ale i slabé stránky 
76-85  výborná, ale je zde stále prostor pro zlepšení 
86-95  vynikající, není to pití je to oslava
96-99  excelentní – blíží se  dokonalosti
100     whisky bohyně - existuje ?

Hodnocení Single Malt Whisky

Whisky, které chybí vyváženost a 
neměla by se plnit jako Single Malt

Whisky příjemná, leč nijak 
zvláštní, dobrá jako lehké pití

Whisky s body nad 70, zvláště 
okolo 75 je již velmi dobrá a stojí 
již za ochutnání

Whisky s body 80-89 jsou výrazné 
a mimořádné, záruka kvalitního 
zážitku

Whisky s body 90 a víc označuje 
whisky „ velikán“. Ocení zejména 
znalci.

50-59

60-69

70-79

80-89

90 -

Doporučení Michaela Jacksona:

nižší známka by neměla nikoho odradit od ochutnávky sladové whisky. Lidé, 
kteří pijí jen oblíbenou značku a vyhledávají sladové whisky jen s vysokými 
známkami se ochuzují o požitek z objevování. Praví  milovníci sladové whisky 
rádi tento nápoj zkoumají a porovnávají. Každá nově objevená chuť a nové 
plnění sladové whisky je pro ně potěšením, které nikdy nekončí !“

Na zdraví !          Slainte !
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