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Jméno studenta: Jaroslava Prchalová 
Studijní program: N2901 Chemie a technologie potravin 
Studijní obor: Technologie tuků, detergentů a kosmetiky 
Zaměření (pokud se obor dále dělí):       
Ústav: Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky 
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Iva Hauerlandová, Ph.D. 
Akademický rok: 2015/2016 
 
Název diplomové práce: 
Citlivost mikroorganizmů dutiny ústní k antimikrobiálním látkám 

 
 
Hodnocení diplomové 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 teoretické části C - dobře 
4. Popis experimentů a metod řešení C - dobře 
5. Kvalita zpracování výsledků B - velmi dobře 
6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze B - velmi dobře 
7. Formulace závěrů práce B - velmi dobře 
8. Přístup studenta k diplomové práci A - výborně 

 
 
Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

B - velmi dobře 
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Komentáře k diplomové práci: 
Studentka Jaroslava Prchalová splnila veškeré požadavky na vypracování diplomové práce. Z 
pohledu vedoucího pozitivně hodnotím její zájem o studovanou problematiku. Studentka 
však mohla lépe pracovat s odbornou literaturou a věnovat více času samotnému textu a 
formulacím. Zpracování teoretické části má svá slabší místa, stejně tak nebyl plně využit 
prostor pro diskuzi dosažených výsledků. Přes výše zmíněné nedostatky v samotném textu, je 
však potřeba dodat, že Jaroslava Prchalová provedla celou řadu experimentů, při práci v 
laboratoři je velice samostatná a získané výsledky dokáže patřičným způsobem zpracovat a 
komentovat. Práce byla posouzena systémem Theses a jedná se o původní práci, ve které 
jsou použité literární zdroje řádně citovány.  
Předkládanou diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B - velmi 
dobře.  

 
Otázky vedoucího diplomové práce: 
      

 
 
 
 
V Zlíně dne 30. 5. 2016 
 
 
 
        podpis vedoucího diplomové práce 


