
 
Vavrečkova 275 

762 72 Zlín 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce – experimentální 

práce  Strana 1/2 

Verze 2015/05 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

(EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE) 

Příjmení a jméno studenta: Andrea Martinková 

Studijní program: B2901 Chemie a technologie potravin 

Studijní obor: Chemie a technologie potravin 
Zaměření   
(pokud se obor dále dělí):  

      

Ústav: Ústav technologie potravin 
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Název bakalářské práce:  

Antimikrobiální působení kolicinů na bakterie produkující biogenní aminy 

 
 
 
Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 
 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Aktuálnost použité literatury A - výborně 

2. Využití poznatků z literatury B - velmi dobře 

3. Zpracování teoretické části 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 A - výborně 

8. Přístup studenta k bakalářské práci A - výborně 

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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  A - výborně 
 

Komentáře k bakalářské práci: 
Předložená práce je původní a použitá literatura je řádně citována. Systém Theses.cz vyhodnotil 

maximální podobnost s jiným dokumentem na 6 %. Je použito dostatečné množství aktuální 

odborné literatury. 

Teoretická část je napsána precizně na vysoké odborné úrovni jen s velmi málo chybami. 

Praktická část zahrnuje výsledky přehledně zpracované v tabulkách a dokumentované na 

fotografiích.  

Jedinou výtkou k této práci je ne zcela využitý potenciál použité literatury, se kterou mohly být 

výsledky více porovnány a diskutovány. 

Studentka na své práci pracovala velmi svědomitě, samostatně přistupovala k plnění úkolů 

v laboratoři, kde strávila mnoho času. Pokud udělala nějakou chybu, pak jsme problém 

konzultovaly a po porozumění neváhala a experiment zopakovala. Připomínky k textu vždy 

konzultovala a poté zapracovala. 

Cíle práce byly zcela naplněny, proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm A. 

 
Otázky vedoucího bakalářské práce: 
Nejsou. 

 
 

V       dne 31.05.2018                    

 

Podpis vedoucího bakalářské práce 

 


