
 
Vavrečkova 275 

762 72 Zlín 
 

Posudek vedoucího diplomové práce  Strana 1/2 
Verze 2015/05 

 

Posudek vedoucího diplomové práce 

Příjmení a jméno studenta: Beníčková Lucie     

Studijní program: N2901 Chemie a technologie potravin 

Studijní obor: Technologie potravin 

Zaměření   
(pokud se obor dále dělí):  

      

Ústav: Ústav technologie potravin 

Vedoucí diplomové práce: MVDr. Michaela Černíková, Ph.D. 

Akademický rok: 2017/2018 

  

Název diplomové práce:  

Vliv vybraných polysacharidů z řas na konzistenci tavených sýrů 

 

 

 

Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Aktuálnost použité literatury C - dobře 

2. Využití poznatků z literatury B - velmi dobře 

3. Zpracování teoretické části B - velmi dobře 

4. Popis experimentů a metod řešení A - výborně 

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 C - dobře 

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  C - dobře 
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Komentáře k diplomové práci: 
Diplomová práce Bc. Lucie Beníčkové se zabývala vlivem vybraných polysacharidů extrahovaných 
z mořských řas na konzistenci tavených sýrů. Teoretická část pojednává o technologii výroby 
tavených sýrů a vybraných hydrokoloidech z řas, které byly použity pro praktickou část práce. 
V praktické části studentka mohla více rozpracovat výsledky a diskuzní část, ve které jsou větší či 
menší nedostatky z hlediska interpretace výsledků a jejich dizkuze. V průběhu zpracovávání 
diplomové práce byla studentka opakovaně upozorňována na nemožnost přepisování textu již 
vydaných publikací a reflektovala tato upozornění až v termínu blížícím se odevzdání kvalifikační 
práce. Rovněž komentáře vedoucího práce a možnosti opravy nebyly studentkou vždy akceptovány.  
  
Práce prošla kontrolou plagiátorství v systému Theses a nejvyšší míra podobnosti byla určena  0 % k 
datu 30.4.2018. Práce není označena jako plagiát.  
 
Diplomovou práci Bc. Lucie Beníčkové doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm C-dobře.   

Otázky vedoucího diplomové práce: 
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Podpis vedoucího diplomové práce 

 


