
 
Vavrečkova 275 

762 72 Zlín 
 

Posudek vedoucího bakalářské práce – REŠERŠNÍ PRÁCE Strana 1/2 
Verze 2015/05 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

(REŠERŠNÍ PRÁCE) 

 

Příjmení a jméno studenta:        Bezděková Karla     

Studijní program: B2901 Chemie a technologie potravin 

Studijní obor: Chemie a technologie potravin  

Zaměření   
(pokud se obor dále dělí):  

specializace Technilogie mléka a mléčných výrobků 

Ústav: Ústav technologie potravin 
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Název bakalářské práce:  

Vybrané hydrokoloidy používané v mléčných výrobcích 

 

 

 

Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Aktuálnost použité literatury D - uspokojivě 

2. Využití poznatků z literatury D - uspokojivě 

3. Zpracování bakalářské práce C - dobře 

4. Interpretace a souvislost prezentace poznatků z literatury D - uspokojivě 

5. Formulace závěrů práce C - dobře 

6. Přístup studenta k bakalářské práci C - dobře 

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  D - uspokojivě 
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Komentáře k bakalářské práci: 

Předložená bakalářská práce je zpracována na 47 stranách s použitím 31 literárních zdrojů z nichž 
cca 51% tvoří literatura cizojazyčná. V práci se studentka zaměřila na nejčastěji používané 
hydrokoloidy v mléčných výrobcích, popsala jejich strukturu, získávání, základní vlastnosti a využití 
především v mlékárenském průmyslu.  
Studentka ke kvalifikační práci nepřistupovala příliš aktiponě. Více se práci začala věnovat 
v posledních dnech před termínem odevzdání. Na připomínky vedoucího práce reagovala taktéž až 
ke konci zpracování kvalifikační práce. Práce tedy mohla být lépe a adekvátněji zpracovaná 
s dostatečným množstvím relevantních literárních zdrojů, které by více popisovali jednotlivé 
interakce při aplikacích do mléčných výrobků. 
Práce byla posouzena systémem Thesis.cz na plagiátorství. systém, nevyhledal shodu s jinou prací a 
uvedenou kvalifikační práci lze považovat za původní (stav ze 17.05.2016). 
Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji práci uchazečky Karly Bezděkové k obhajobě a 
hodnotím D-uspokojivě.   

Otázky vedoucího bakalářské práce: 

Na studentku nemám otázky. 

 

 

V Zlíně  dne 19.5.2016                    

 

Podpis vedoucího bakalářské práce 

 


