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Zaměření   
(pokud se obor dále dělí):  

      

Ústav: Ústav analýzy a chemie potravin 

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Vendula Pachlová, Ph.D. 

Akademický rok: 2015/2016 

  

Název diplomové práce:  

Vliv kombinace kozího a kravského mléka na vlastnosti sýra 

 

 

 

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 B - velmi dobře 

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: 
Studentka Zuzana Charousová přistupovala k experimentální části své diplomové práce velmi 
odpovědně a svědomitě. Pozitivně hodnotím aktivní přístup a samostatnost během výroby 
modelových vzorků sýrů, analýz a vyhodnocení výsledků jednotlivých stanovení. Mohu také 
konstatovat, že studentka prokázala schopnost srozumitelně sepsat text rešeržní a výsledkové části 
v kvalitě očekávané od kvalifikační práce, přestože si na tuto část studentka ponechala poměrně 
málo prostoru. Následně tak pracovala pod vysokým tlakem, což se projevilo v některých pasážích 
práce, které by si zasloužili více propracovat. Nicméně je nezbytné opět zmínit, že si Zuzana 
Charouzová počínala v průběhu celého zpracování své diplomové práce velmi samostatně bez 
nutnotnosti významné  korektury utvářeného textu. 
 
Diplomová práce nebyla posouzena systémem Thesis.cz jako plagiát (podobnost s jinými dokumenty 
0 %). Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B - velmi dobře.  

Otázky vedoucího diplomové práce: 
nemám 

 

 

V e Zlíně dne 19. května 2016                    

 

Podpis vedoucího diplomové práce 

 


