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Posudek vedoucíhobakalářské práce 

(EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE) 

Příjmení a jméno studenta: MACHALA Filip  

Studijní program: Chemie a technologie potravin 

Studijní obor: Technologie a řízení v gastronomii 
Zaměření   
(pokud se obor dále dělí):  

      

Ústav: Analýzy a chemie potravin 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Helena Velichová, Ph.D. 

Akademický rok: 2015/2016 

  
Název bakalářské práce:  

Plnění spotřebního koše a doporučená pestrost stravy 
 
 
 
Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 
 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Aktuálnost použité literatury B - velmi dobře 

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 B - velmi dobře 

8. Přístup studenta k bakalářské práci A - výborně 

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  B - velmi dobře 
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Komentáře k bakalářské práci: 
Bakalářská práce je zaměřena na plnění spotřebních košů u vybraných školních jídelen Olomouckého 

kraje. V teoretické části je uvedena historie školního stravování, legislativa a význam spotřebního 

koše ve školním stravování, energetický a nutriční význam komodit spotřebního koše a 

charakteristika výživy středoškolské mládeže.  

V praktické části práce byla provedena analýza spotřebních košů u 10 středních škol Olomouckého 

kraje. Výsledky práce jsou zpracovány v přehledných grafech a závěr je vhodně formulován.  

Práce má logickou strukturu, obsahová náplň jednotlivých kapitol je vyvážená. Jazyková a formální 

stránka práce je na velmi dobré úrovni. Uvedeno je dostatečné množství literárních odkazů.  

Bylo provedeno hodnocení na nepůvodnost práce v systému Theses.cz, práce není plagiát. Tištěná  

i elektronická verze práce vložená v systému Theses se shodují.  

Student splnil zadaný cíl práce. Pracoval samostatně, problematiku konzultoval, byl aktivní od 

samého začátku. 
Otázky vedoucíhobakalářské práce: 
Bez otázek 

 
 

Ve Zlíně dne 26. 5. 2016                    

 

Podpis vedoucíhobakalářské práce 

 


