
 nám. T. G. Masaryka 275 

  762 72  Zlín 

Posudek vedoucího diplomové práce  Strana 1/2 

Verze 20110510 

Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Jméno studenta: Bc. Michaela Plutová 

Studijní program: N2901 Chemie a technologie potravin 

Studijní obor: Chemie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky 

Zaměření (pokud se obor dále dělí):       

Ústav: Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Vendula Pachlová, Ph.D. 

Akademický rok: 2013/2014 

 

Název diplomové práce: 

Senzorická přijatelnost jogurtů s přídavkem vedlejších produktů potravinářského a 
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Hodnocení diplomové 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 B - velmi dobře 
6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze B - velmi dobře 
7. Formulace závěrů práce A - výborně 
8. Přístup studenta k diplomové práci A - výborně 

 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

B - velmi dobře 
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Komentáře k diplomové práci: 

Bc. Michaela Plutová k zpracování diplomové práce přistupovala zodpovědně. Velmi oceňuji 

její aktivitu zejména během optimalizace postupu výroby modelových vzorků jogurtů 

s rozmíchaným koagulátem, která vyžadovala poměrně hodně času i trpělivosti. Studentka 

prokázala schopnost samostatné práce jak v technologické tak chemické laboratoři i v 

následném zpracování výsledků. Prestože pro okomentování a diskuzi výsledků nezbývalo 

mnoho času, studentka se snažila zapracovat připomínky ze strany vedoucího a částečně se 

pokusila o diskuzi, která by si však zasloužila hlubší propracování. 

Na základě vyhodnocení systémem Thesis.cz nebyla práce posouzena jako plagiát (míra 

podobnosti 0 %). 

Vzhledem k pracovitosti studentky práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm B - 

velmi dobře. 

 

Otázky vedoucího diplomové práce: 

nemám 

 

 

 

 

V Zlíně dne 2.6.2014 

 

 

 

        podpis vedoucího diplomové práce 


