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Posudek vedoucího bakalářské práce  
(experimentální práce) 

 

Jméno studenta: Jaroslava Prchalová 

Studijní program: B2901 Chemie a technologie potravin 

Studijní obor: Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů 

Zaměření (pokud se obor dále dělí):       

Ústav: Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Iva Hauerlandová, Ph.D. 

Akademický rok: 2013/2014 

 

Název bakalářské práce: 

Mikroflóra dutiny ústní u ortodonticky léčených pacientů 

 

 

Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

 Kritérium hodnocení Hodnocení dle ECTS 

1. Aktuálnost použité literatury A - výborně 

2. Využití poznatků z literatury B - velmi dobře 
3. Zpracování teoretické části B - velmi dobře 
4. Popis experimentů a metod řešení A - výborně 
5. Kvalita zpracování výsledků A - výborně 
6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze B - velmi dobře 
7. Formulace závěrů práce A - výborně 
8. Přístup studenta k bakalářské práci A - výborně 

 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně 
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Komentáře k bakalářské práci: 

Studentka Jaroslava Prchalová splnila z hlediska vedoucího práce všechny požadavky na 

zpracování bakalářské práce. Kladně hodnotím zejména zájem studentky o studovanou 

problematiku a zodpovědný přístup jak k rešeršní, tak i k experimentální části práce. 

Vzhledem k praktickému zaměření práce, které lze označit za interdisciplinární, si musela 

studentka osvojit celou řadu poznatků z různých oblastí, což dle názoru vedoucího práce 

zvládla velmi dobře. Studentka prokázala schopnost přehledně zpracovat značné množství 

experimentálně získaných dat a také schopnost tato data správně interpretovat a vyvodit 

patřičné závěry. 

Předloženou práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm A - výborně. 

 

Otázky vedoucího bakalářské práce: 

      

 

 

 

 

V Zlíně dne 2. 6. 2014 

 

 

 

        podpis vedoucího bakalářské práce 
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