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Zaměření   
(pokud se obor dále dělí):  

      

Ústav: Ústav analýzy a chemie potravin 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Zuzana Bubelová, Ph.D. 
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Název diplomové práce:  

Stanovení vybraných sacharidů v mléčných systémech 

 

 

 

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 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 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: 
Diplomant přistupoval ke zpracování své kvalifikační práce zodpovědně a samostatně. Aktivně 
pracoval s literárními zdroji a v laboratoři projevil velkou dávku samostanosti a preciznosti.  
 
Diplomová práce je vypracována přehledně a srozumitelně; jak po formální, tak i obsahové stránce 
k ní nemám zásadní připomínky. V teoretické části snad jen mohla být zpracována kapitola věnující 
se konkrétním aplikacím HPLC-RI při analýze cukrů. Uvítala bych také větší množství cizojazyčných 
zdrojů, zejména článků z databází, a s tím související bohatší diskuzi získaných výsledků. 
 
Diplomová práce Bc. Františka Neduchala byla v systému IS/STAG zkontrolována z hlediska 
původnosti a bylo zjištěno, že se nejedná o plagiát (shoda 0 %). 
  
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B – velmi dobře.  

Otázky vedoucího diplomové práce: 
      

 

 

V e Zlíně dne 18. května 2016                    

 

Podpis vedoucího diplomové práce 

 


