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Studijní obor: Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin 

Zaměření   
(pokud se obor dále dělí):  
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Akademický rok: 2014/2015 

  

Název diplomové práce:  

Vliv klíčení a vaření na stravitelnost a obsah vlákniny ve vybraných druzích fazolí 

 

 

 

Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Aktuálnost použité literatury B - velmi dobře 

2. Využití poznatků z literatury A - výborně 

3. Zpracování teoretické části A - výborně 

4. Popis experimentů a metod řešení A - výborně 

5. Kvalita zpracování výsledků A - výborně 

6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze A - výborně 

7. Formulace závěrů práce A - výborně 

8. Přístup studenta k diplomové práci A - výborně 

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  A - výborně 

 

 



 
Vavrečkova 275 

762 72 Zlín 
 

Posudek vedoucího diplomové práce  Strana 2/2 
Verze 2015/05 

 

Komentáře k diplomové práci: 
Studentka přistoupila ke zpracování diplomové práce velmi zodpovědně, prokázala samostatnost jak 
během práce v laboratoři, tak i při samotném sepisování práce.  
 
Diplomová práce má vysokou úroveň, jak po stránce odborné, tak i obsahové a formální. Oceňuji 
zejména to, že studentka výsledky zpracovala statisticky a dostatečně je diskutovala s dostupnou 
odbornou literaturou - většinou s impaktovanými cizojazyčnými články. Seznam literatury zahrnuje 
135 zdrojů, z nichž 40 představují odborné anglické knihy a články z databází. Většina citací z www 
stránek byla použita pro účely citace obrázků. Na druhou stranu je nutno podotknout, že se 
v seznamu literatury vyskytují některé ne zcela relevantní zdroje, kterých ovšem není mnoho.  
 
Diplomová práce Bc. Martiny Hozové byla v systému IS/STAG zkontrolována z hlediska původnosti a 
bylo zjištěno, že se NEJEDNÁ o plagiát (shoda 5 %). 
 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A – výborně.  

Otázky vedoucího diplomové práce: 
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Podpis vedoucího diplomové práce 

 


