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Příjmení a jméno studenta: Štachová Zuzana 

Studijní program: B2901 Chemie a technologie potravin 

Studijní obor: Chemie a technologie potravin 

Zaměření   
(pokud se obor dále dělí):  

Technologie mléka a mléčných výrobků 

Ústav: Ústav technologie potravin 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vendula Pachlová, Ph.D. 

Akademický rok: 2015/2016 

  

Název bakalářské práce:  

Výroba sýrů typu Moravský bochník 

 

 

 

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 teoretické části D - uspokojivě 

4. Popis experimentů a metod řešení C - dobře 

5. Kvalita zpracování výsledků C - dobře 

6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze C - dobře 

7. Formulace závěrů práce C - dobře 

8. Přístup studenta k bakalářské práci D - uspokojivě 

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  C - dobře 
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Komentáře k bakalářské práci: 
 
Přestože studentka Zuzana Štachová na praktické části bakalářské práce začala pracovat již v létě 
2014 (předpokládaný rok ukončení studia 2015), samotné sepsání práce odložila na nejzazší termín. 
Velmi krátký čas na sepsání rešeršní i praktické části se tak odrazil na kvalitně utvořeného textu. V 
rešeršní části se objevují spíše obecné informace, velmi často čerpané ze skript či jiných výukových 
textů. V praktické části se studentka pokusila optimalizovat výrobní proces v podmínkách 
technologické laboratoře, což na jednu stranu oceňuji, nicméně i tato část si zasloužila vyšší 
pozornost ze strany studentky. 
 
Bakalářská práce nebyla posouzena systémem Thesis.cz jako plagiát (podobnost s jinými dokumenty 
7 %). Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C - dobře. 

Otázky vedoucího bakalářské práce: 
nemám 

 

 

V e Zlíně dne 30. května 2016                    

 

Podpis vedoucího bakalářské práce 

 


