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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 B - velmi dobře 

4. Popis experimentů a metod řešení B - velmi dobře 

5. Kvalita zpracování výsledků B - velmi dobře 

6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze C - dobře 

7. Formulace závěrů práce B - velmi dobře 

8. Přístup studenta k diplomové práci B - velmi dobře 

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  B - velmi dobře 

 

 



 
Vavrečkova 275 

762 72 Zlín 
 

Posudek vedoucího diplomové práce  Strana 2/2 
Verze 2015/05 

 

Komentáře k diplomové práci: 
Studentka splnila obsahově vytýčené cíle práce. Teoretická část je sestavena do logického sledu, je 
na škodu, že se zde objevují překlepy a jiné formální chyby, jako např. různý způsob citování apod. 
V rámci teoretické části mohla být blíže osvětlena problematika stanovení antioxidační aktivity a 
její význam. Experimentální část v části metodické je sepsána dostatečně, výsledky jsou přehledně 
zpracovány do tabulek. Nicméně, nedostatky jsou v části diskuzní, tady mohlo být využito více 
literárních pramenů jako podkladů. studentka použila relevantní literární zdroje, seznam symbolů 
a zkratek však není kompletní. 
 
 
Předložená diplomová práce byla v systému IS/STAG zkontrolována z hlediska původnosti a bylo 
zjištěno, že se nejedná o plagiát. 
 
Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení B-velmi dobře.   

Otázky vedoucího diplomové práce: 
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