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Komentáře k diplomové práci:
Záměr zjišťování funkčních vlastností kolagenu je velmi zajímavé téma z pohledu výrobního
i praktického využití v potravinářské a v tomto případu masné technologii. Je proto velmi
vhodné se tímto tématem aktivně zabývat.
Předložená diplomová práce věcně řeší dané téma. Výsledky práce studentka vhodně
diskutovala s řadou vědeckých tuzemských i zahraničních publikací, které se tímto tématem
zaobírají.
Diplomová práce, zejména její experimentální část má řadu praktických výstupů, při kterých
byly vyhodnoceny možné záměny přídatných látek - fosforečnanů, které jsou v masném
průmyslu velmi hojně využívány, za konkrétní přírodní látku a to kolagenní hydrolyzát.
Práce je velmi pěkně a přehledně zpracovaná a svou komplexností v popisu a návrhu na
případné opatření v praktických podmínkách a definování dalších možných experimentů,
které by navazovaly na tuto práci, je velmi cenná.
Velmi pozitivně oceňuji aktivní přístup studentky, se kterým řešila celou diplomovou práci
ať již při laboratorní spolupráci na experimentech i samotném vypracování diplomové práce.
Předložená diplomová práce je původní.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A -výborně.
Otázky vedoucího diplomové práce:
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