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Studijní program: B2901 Chemie a technologie potravin 
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Zaměření   
(pokud se obor dále dělí):  

      

Ústav: Technologie potravin 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zuzana Míšková, Ph.D. 

Akademický rok: 2018/2019 

  

Název bakalářské práce:  

Technologie výroby zkvašeného jablečného moštu typu cider. 

 

 

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 bakalářské práce B - velmi dobře 

4. Interpretace a souvislost prezentace poznatků z literatury A - výborně 

5. Formulace závěrů práce B - velmi dobře 

6. Přístup studenta k bakalářské práci A - výborně 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  B - velmi dobře 
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Komentáře k bakalářské práci: 

Systém Thesis.cz vyhodnotil podobnost bakalářské práce Marka Kubáně na maximální hodnotu 0 % 
(stav dne 20. května 2019). Tedy daná práce není plagiát, literární zdroje jsou citovány.  
Bakalářská práce Marka Kubáně se zabývá charakterizací a technologií výroby zkvašeného 
jablečného moštu typu cider a mikrobiálními kulturami využívanými při výrobě těchto nápojů. Navíc 
jsou zde zmíněny vady, které se mohou objevit při zpracování suroviny na výrobu cideru. Student 
dále popisuje možná rizika spojená s konzumací zkvašeného jablečného moštu typu cider.  V této 
práci mohly být více popsány faktory ovlivňující organoleptické vlastnosti zkvašeného moštu typu 
cider, jako pH, teplota kvašení , aromatické sloučeniny tvořící se během výroby cideru, polyfenolické 
sloučeniny obsažené v cideru aj. Navíc v rizicích spojených s konzumací těchto nápojů postrádám 
možný výskyt biogenních aminů či alergenů v ciderech.  Jinak při zpracování bakalářské práce byl 
Marek Kubáň svědomitý, prokázal schopnost samostatně vyhledat literaturu a předpisy související 
s problematikou ciderů, taktéž prokázal schopnost získané poznatky zpracovat do uceleného 
souboru. Na připomínky vedoucího reagoval vždy rychle a správně. Práci studenta Marka Kubáně 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm B-velmi dobře. 

Otázky vedoucího bakalářské práce: 

      

 

 

Ve Zlíně dne 30. 05. 2019                    

 

Podpis vedoucího bakalářské práce 

 


