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Komentáře k diplomové práci:
Diplomová práce Bc. Kamily Blahůškové je věnována stanovení vlákniny a pektinu v komerčních
vzorcích vlákniny s cílem zjistit vliv obsahu pektinu na metodu stanovení acido-detergentní a
neutrálně-detergentní vlákniny pomocí přístroje Ankom.
Pro vypracování teoretické části bylo použito 51 literárních zdrojů.
V praktické části byly stanoveny jednotlivé složky vlákniny jako hrubá (HV), neutrálně- detergentní
(NDF) , acido-detergentní vláknina (ADF) a acido-detergentní lignin (ADL) a také pektin v sedmi
komerčních vzorcích vlákniny z různých rostlinných druhů. Pro zjištění vlivu obsahu pektinu na
hodnoty NDF a ADF byla provedena modifikace metody pro stanovení ADF při níž byl odstraněn
pektin a následně byla stanovena ADF. Získané výsledky byly statisticky vyhodnoceny.
Bc. Kamila Blahůšková v předkládané diplomové práci splnila úkoly zadání, doporučuji ji k obhajobě
a hodnotím stupněm C - dobře.
Práce byla posouzena na původnost - nejedná se o plagiát (míra podobnosti 10 %).

Otázky vedoucího diplomové práce:
Nemám.

V Zlíně dne 6.5.2015

Podpis vedoucího diplomové práce
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