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Název bakalářské práce:
Vliv biokvality potravin na jejich senzorické vlastnosti

Hodnocení dle ECTS
B - velmi dobře

C - dobře
B - velmi dobře
B - velmi dobře
B - velmi dobře
B - velmi dobře
B - velmi dobře

A - výborně

Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

Kritérium hodnocení
1. Aktuálnost použité literatury
2. Využití poznatků z literatury
3. Zpracování teoretické části
4. Popis experimentů a metod řešení
5. Kvalita zpracování výsledků
6. Interpretace získaných výsledků ajejich diskuze
7. Formulace závěrů práce
8. Přístup studenta k bakalářské práci

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
B - velmi dobře
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Komentáře k bakalářské práci:
Studentka Pavla Janečková vypracovala experimentální práci na téma Vliv biokvality
potravin na jejich senzorické vlastnosti.
Téma bakalářské práce je řešeno přehledně. Je zaměřeno na biopotraviny a srovnání jejich
senzorických vlastností s potravinami konvenční výroby. Senzorické hodnocení je provedeno
laickou veřejností a statisticky zpracováno.
Z práce je patrná velká pozornost, kterou studentka věnovala vypracování hodnotících
schémat, podle kterých vybraný panel hodnotitelů prováděl senzorické hodnocení
předložených biopotravin a srovnatelných výrobků konvenční výroby.
Předložená práce odpovídá na otázku: "Jaký vliv má biokvalita potravin na jejich senzorické
vlastnosti?" pouze u pěti hodnocených potravin. Ostatní potraviny mohou být předmětem
dalších prací na podobné téma.
Odborná literatura včetně informací z internetu je využita tématicky správně, převzaté
poznatky vyplňují rámec zadání bakalářské práce.
Po formální a obsahové stránce bakalářská práce vyhovuje požadavkům, které jsou na tento
typ prací kladeny. Zadání práce je splněno a lze ji doporučit k obhajobě.

Otázky vedoucího bakalářské práce:
Jaké podmínky jste zajistila hodnotitelům k senzorickému hodnocení potravin?

V Kroměříži dne 28. května 2014
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