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Název bakalářské práce:  

Výroba bezlepkových cereálních směsí s jedlými květy a jejich nutriční analýza      
 
 
 
Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 
 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Splnění zadání bakalářské práce A - výborně 

2. Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování C - dobře 

3. 
Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních 
zdrojů A - výborně 

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 

   

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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  B - velmi dobře 

 

 

Komentáře k bakalářské práci: 
Předložená bakalářská práce je standardně členěna, psána přehlednou formou. V textu práce se 

nacházejí překlepy, není dodržováno správné číslování obrázků. Například na str. 35 jsou v textu 

uvedeny obrázky müsli směsí jako obrázky č. 6, 7, 8, 9, 10, ale obrázky by měly být číslovány jako č. 

9, 10, 11, 12, 13 v seznamu obrázků je již číslování uvedeno správně. Doporučila bych pro následné 

práce potom také zarovnat formálně konce řádků, např. čísla či předložky. Názvy kapitol v obsahu 

práce nesouhlasí s názvy kapitol v textu, v práci zcela chybí kapitola 3.3 Chemické složení, uvedené 

v obsahu práce. 

Výsledky jsou uvedeny přehledně v tabulkách. Dle mého názoru by studentka mohla lépe 

formulovat závěr, ve kterém mi chybí celkové zhodnocení práce. V seznamu použité literatury není 

jednotně forma citace, ale kladně hodnotím množství použitých literárních zdrojů a to především 

zahraničních.  
Otázky oponenta bakalářské práce: 
1. Studentka v práci uvadí, že rozpustná vláknina váže cholesterol. Jaký cholesterol máte na mysli? 

Jaký je rozdíl mezi LDL a HDL cholesterolem? 

2. Co je to glykemický index?  

3. Které bílkoviny tvoří lepek?  

 
 

V  Zlíně  dne 19.5.2017                    

 

Podpis oponenta bakalářské práce 

 


