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Studentka T. Kašpárková vypracovala svoji bakalářskou práci 

samostatně pod mým vedením. Práci jsem nicméně poprvé viděl (v její 

nekompletní podobě) až cca 14 dnů před jejím odevzdáním do SISu. 

Úvodní „teoretická“ část (literární přehled) je zpracována 

adekvátně a stručně shrnuje současné znalosti o laktóze, intoleranci na 

laktózu, jejích příčinách, zdravotních problémech a testech k jejímu 

zjištění. Práce je dále doplněna o krátké informace týkající se vlastního 

zpracování mléka průmyslovým způsobem. 

V práci jsou použity jak české, tak zahraniční literární zdroje, 

forma citací ale není zcela jednotná a některé citace jsou nekompletní 

či nejsou v seznamu uvedeny. 

Práce čte poměrně obtížně, některé věty jsou velice dlouhé a 

stylisticky komplikované. Rovněž je přehlédnuta řada gramatických 

chyb. V teoretické části se řada informací opakuje, někdy i kompletně 

celé věty. 

V praktické části bakalářské práce studentka provedla 

dotazníkový průzkum povědomosti o laktóze a její nesnášenlivosti. 

Bohužel zpracování výsledků není na vysoké úrovni. Text této části 

pouze de facto kopíruje výsledky (včetně všech číselných údajů) 

presentované ve formě grafů (tabulky nebyly k presentaci využity 

vůbec). Ani grafy nejsou bez chyb a jejich zpracování mohlo být lepší. 

Zásadní problém práce je v Diskusi – jsou zde opět (do třetice…) pouze 

opakovány získané výsledky, prakticky chybí nějaké zamyšlení nad 

získanými výsledky, porovnání s dostupnou literaturou a možné 

potenciální další výstupy. 



Studentka s určitými výhradami splnila zadání práce a prokázala, 

že je schopná samostatně zpracovat a vyhodnotit dostupnou 

odbornou literaturu; práci doporučuji k obhajobě. Vzhledem k určitým 

nedostatkům v teoretické a především v praktické části navrhuji 

klasifikaci dobře. 

  

   

  

 

 

                                                          Ing. J. Hubáček, CSc., DSc. 

 

 

Předložená práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a 

předpisům pro psaní bakalářských prací (Opatření děkana č. 10/2010). 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
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