
 
Vavrečkova 275 

760 01 Zlín 
 

Posudek oponenta bakalářské práce- experimentální 
práce  Strana 1/2 
Verze 2019/05 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

(EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE) 

Příjmení a jméno studenta: Husarová Terezie 

Studijní program: B2901 Chemie a technologie potravin 

Studijní obor: Chemie a technologie potravin 

Zaměření   
(pokud se obor dále dělí):  

 

Ústav: Ústav analýzy a chemie potravin 
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Název bakalářské práce:  
Polyfenoly a antioxidanty u povijnice batátové (Ipomoea batatas) 
 
 
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 A - výborně 

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 

  A - výborně 
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Komentáře k bakalářské práci: 
Bakalářská práce studentky Husarové pojednává o polyfenolech a antioxidantech u povijnice 
batátové. Téma považuji z hlediska analýzy a výživy člověka za přínosné pro odbornou a 
laickou veřejnost. Teoretická část práce je zpracovaná na velmi dobré úrovni s dostatkem 
literárních zdrojů, po formální stránce lze vytknout drobné formální chyby. Praktická část 
obsahuje kvalitně zpracované výsledky, které jsou následně dostatečně diskutovány. Cíl 
práce byl tedy splněn.  
Otázky oponenta bakalářské práce: 

1. Jaké pokrmy byste doporučila připravit z povijnice batátové a jakou tepelnou 
úpravu pro zachování nejvyššího množství nutrientů? 

2. Práce sice nezahrnuje senzorické hodnocení, ale zkuste predikovat, zda český 
konzument je či bude nakloněn této komoditě? 

 
 

Ve Zlíně dne 25. 05. 2021                    

 

Podpis oponenta bakalářské práce 

 


