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Název baka|áňské práce:
Povrchově aktivní Látky v potravináŤské technologii

Ho dno ce ni baka|áŤské pt áce s využitím kl asi fi kační

Kritérium hodnocení
1. Splnění zadání bakaláŤské práce
2. Formální riroveĎ práce, včětnc jazykového

zpracování
3. MnoŽství, aktuálnost a relevance pouŽitych

literárních zdrojri
4' Interpretace a souvislost prezentace poznatkri

z literatury
5. Formulace závěrťr práce

prace

stupnice ECTS:

Hodnocení dle ECTS
C - dobňe
C . dobŤe

E - dostatečně

D . uspokojivě

E. dostatečně

PŤedloŽenou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
D - uspokojivě
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KomentáŤe k bakaláŤské práci:
PŤedloŽená bakaláŤská práce na téma ,,Povrchově aktivní látky v potravináŤské technologii..
studentky Bohdany Holářové, Dis. je zpracována dle obecně uznávanych pravidel a svym
rozsahem i obsahem splriuje nrinimální kritéria kladená na teoretickou bakaláŤskou práci.
Autorka si vybrala aktuální a zajímavé téma, které Se pokusila komplexně zpracovat.
Studentka Se zaměŤLla jednak na rozdělení povrchově aktivních látek a pŤedevším pak na
jejich využiti v potravináŤství. Práci je možné vytknout někol1k základních věcí, nicméně je
nutné zohlednit rozsah a komplexitu Ťešeného tématu. Jako základni nedostatek práce
vnímám malé propojení textu. Práce je z větší části psána jako soubor citací, kterému chybí
myšlenkové propojení do jednotného textu. V práci jsou navíc některé jazykové nepŤesnosti
či chybné pŤeklady z originálních textri. Tyto chyby jsou však v rozsahu odpovídajícím
danému typťr práce. V práci je citováno celkem 27 prací, většinou však monografií staršího
data vydání. Pro pŤíště by se studentka měla zaměÍit na novější literaturu včetně zahraničních
zdroj . Lze konstatovat, Že studentka se dané problemtice věnovala a nastudovala poměrně
široké spektrum publikací. Text je strukturován logicky a svědčí o porozumění dané
problematice. S ohledem na rozsah práce (32 stran včetně Seznamu tabulek a literatury) a
vyše uvedené vytky doporučuji práci k obhajobě a práci hodnotím celkovou známkou D .
dostatečně.

otázky oponenta bakaláňské práce:
Autorka se mimoj iné zabyvá využitím detergentri v pekaŤskych vyrobcích - mohly by b;it
využity, či jsou využiváDY, v rámci zkvalitnění bezlekového pečiva?
V práci zmiĎujete i vyuŽití GMo. Jak;i je váš názor na využití GMo rostlin pŤípadně pro
produkci pomocn;fch látek?

Y Z|íně dne 28.0 5.2013
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