Vavrečkova 275
762 72 Zlín

Posudek vedoucíhobakalářské práce
(EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE)
Příjmení a jméno studenta:

Lukáš ZAHRADNÍČEK

Studijní program:

Chemie a technologie potravin

Studijní obor:
Zaměření

Chemie a technologie potravin

(pokud se obor dále dělí):

Ústav:

Ústav analýzy a chemie potravin

Vedoucí bakalářské práce:

Ing. Helena Velichová, Ph.D.

Akademický rok:

2017/2018

Název bakalářské práce:

Bojové dávky potravin v mimoevropských zemích

Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:
Kritérium hodnocení

Hodnocení dle ECTS

1.

Aktuálnost použité literatury
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Komentáře k bakalářské práci:
Bakalářská práce je zaměřena na bojové dávky potravin používané v Armádě České republiky a
v Armádě USA.
V teoretické části práce student charakterizoval bojové dávky potravin, jejich vznik, vývoj a význam
ve stravování osob u Armády ČR. Popsal současný stav bojových dávek potravin používaných
v armádách ČR a USA.
V praktické části zjišťoval nutriční a energetickou hodnotu bojových dávek potravin. Srovnal vybrané
bojové dávky potravin (české a americké dávky) po stránce energetické a nutriční, dále z hlediska
jejich trvanlivosti, rozdílnosti v obalových materiálech, hmotnosti a skladnosti. Byla provedena
katalogizace bojových dávek potravin používaných v Armádách ČR a USA. Výsledky práce jsou
zpracovány v přehledných tabulkách a závěr je správně formulován.
Práce má logickou strukturu, obsahová náplň jednotlivých kapitol je vyvážená. Jazyková a formální
stránka práce je na velmi dobré úrovni. Uvedené množství literárních odkazů je dostatečné.
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, byl aktivní, problematiku konzultoval.

Otázky vedoucíhobakalářské práce:
Bez otázek.

V e Vyškovědne28.5.2018

Podpis vedoucíhobakalářské práce
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