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Seznam příloh 

Příloha 1 Vanilla & Choc, Raw Vegan Cookie

 

Příloha 2 Cacao & White Choc, Raw Vegan 
Cookie 

 

Příloha 3 Blueberry & Baobab, Raw Vegan 
Cookie 

 

 

Příloha 4 Hazelnuts, Raw Vegan Cookie 

 

Příloha 5 Salted Caramel & Pecan, Raw 
Vegan Cookie 

 

Příloha 6 Sin gluten, Chip choco 

 

Příloha 7 Celita Gluten Free Cookies with 
Chocolate Chunks 
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Příloha 8 Cookies Double Chocolate 

 

Příloha 9 Gluten Free Saltí 

 

Příloha 10 Nutri Free Crackers 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 11 Opavia BeBe Rodinné jemné s 
celozrnnými cereáliemi 

 

Příloha 12 Gluten Free Butterkeks Petit 
Beurre 

 

Příloha 13 Gluten Free Milly friends 
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Příloha 14 Mini Butter Spekulatius 

 

Příloha 15 Animals Butter Biscuits 

 

Příloha 16 Glutaline Piškoty bez lepku 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 17 Bezlepkové piškoty 

 

Příloha 18 Opavia Piškoty tradiční 

 

Příloha 19 Glutaline Žloutkové věnečky bez 
lepku 
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Příloha 20 Opavia Zlaté věnečky žloutkové 

 

Příloha 21 Gluten Free Fior di Sole 

 

Příloha 22 Lázeňské oplatky bezlepkové 

 

 

 

 

 

 

Příloha 23 Opavia Kolonáda Tradiční 
lázeňské oplatky čokoládové 

 

Příloha 24 Celi Hope Kávová oplatka 

 

Příloha 25 Gluten Free Nocciolí 
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Příloha 26 Gluten Free Wafers al cacao 

 

Příloha 27 Opavia Kolonáda Tradiční oplatky 

 

Příloha 28 Dexi Crispy pillows s čokoládovou 
příchutí 

 

 

 

 

Příloha 29 Jeníkův lup - Cereální polštářky s 
čokoládovou náplní 

 

Příloha 30 Glutaline Sušenky se skořicí a 
kakaem bez lepku 

 

Příloha 31 Opavia Zlaté Esíčka 
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Příloha 32 Senzorický profil trvanlivého pečiva (kromě skupiny 3) 

Datum:       Kód vzorku:  
 
 
Příjemnost vzhledu                ______________________________________________________ 

velmi špatný  výborný 
 
Příjemnost vůně               ______________________________________________________ 

velmi špatná výborná 
 
Příjemnost chuti               ______________________________________________________ 

velmi špatná výborná 
 
Příjemnost textury               ______________________________________________________ 

velmi špatná výborná 
 
Přilnavost k patru  ______________________________________________________ 

velmi špatná výborná 
 
Intenzita sladké chuti            ______________________________________________________ 

žádná velmi silná 
 
Intenzita slané chuti  ______________________________________________________ 

žádná velmi silná 
 
Intenzita pachutí              ______________________________________________________ 

žádná velmi silná 
 
Konzistence                ______________________________________________________ 

měkká, vláčná tvrdá, drobivá 
 
Suchost    ______________________________________________________ 

suchý vlhký 
  
Celkové hodnocení vzorku    ______________________________________________________ 

vynikající velmi špatný 
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Příloha 33 Senzorický profil trvanlivého pečiva (skupina 3) 

 
Příjemnost vzhledu                ______________________________________________________ 

velmi špatný  výborný 
 
Příjemnost vůně               ______________________________________________________ 

velmi špatná výborná 
 
Textura    ______________________________________________________ 

velmi špatná výborná 
 
Konzistence                ______________________________________________________ 

měkká, vláčná tvrdá, drobivá 
 
Příjemnost chuti              ______________________________________________________ 

velmi špatná výborná 
 
Intenzita sladké chuti            ______________________________________________________ 

žádná velmi silná 
 
Intenzita oříškové chuti          ______________________________________________________ 

žádná velmi silná 
 
Příjemnost příchutě  ______________________________________________________ 

velmi špatná výborná 
 
Intenzita příchutě              ______________________________________________________ 

žádná velmi silná 
 
Intenzita žluklé chuti  ______________________________________________________ 

žádná velmi silná 
 
Intenzita pachutí              ______________________________________________________ 

žádná velmi silná 
 
Celkové hodnocení vzorku    ______________________________________________________           

vynikající velmi špatný 
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Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 
Kateřinská 32, Praha 2 

 
 
 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí  
do závěrečné práce absolventa studijního programu  

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 
 

Jsem si vědoma, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 
do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 
vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.  

Byla jsem seznámena se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie závěrečné 
práce, jsem však povinena s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená 
v předchozím odstavci. 

Příjmení, jméno 
(hůlkovým písmem) 

Číslo dokladu 
totožnosti 
vypůjčitele  
(např. OP, 

cestovní pas) 

Signatura 
závěrečné 

práce 

Datum Podpis 
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Protokol o úplnosti náležitostí bakalářské práce 

 
 
Titul, jméno, příjmení Ing. Eva Jiříková 
Název práce  Kvalitativní parametry vybraných potravin pro bezlepkovou dietu 
Vedoucí práce  doc. Dr. Ing. Marek Doležal 
 
Prohlašuji, že jsem odevzdal (a) vysokoškolskou kvalifikační práci v souladu s:  
Opatřením rektora č. 6/2010 (dostupné z http://www.cuni.cz/UK-3470.html) 
Opatřením rektora č. 8/2011 (dostupné z http://www.cuni.cz/UK-3735.html) 
Opatřením děkana č. 10/2010 (dostupné z http://www.lf1.cuni.cz/file/21321/opad10_10.pdf) 
 
Zároveň prohlašuji, že jsem do Studijního informačního systému vložil (a) plný text vysokoškolské 
kvalifikační práce včetně všech povinných souborů podle typu práce: 

- abstrakt ČJ 
- abstrakt AJ 

 
Při vkládání textu práce a všech souborů jsem postupoval (a) podle návodu dostupného z 
http://www.lf1.cuni.cz/file/25838/navod vkladani prace.pdf . 
Nahrané soubory jsem následně zkontrolovala. 
Odpovídám za správnost a úplnost elektronické verze práce a všech dalších vložených 
elektronických souborů. 
 
1 exemplář práce svázaný v pevné plátěné vazbě + CD ROM s e-verze práce v příloze obsahuje 
všechny povinné náležitosti: 
 
Příloha č. 1 – Titulní strana, Prohlášeni diplomanta, Identifikační záznam, abstrakt v ČJ a AJ - 
http://www.lf1.cuni.cz/file/21323/opad10_10_pril1.pdf 
 
Příloha č. 6 – Prohlášení zájemce o nahlédnutí - 
http://www.lf1.cuni.cz/file/21329/opad10_10_pril6.pdf 
 
 
 
Datum: 
 
 
Podpis studenta       
 
 
 
 
Kontrolu úplnosti náležitostí provedla osoba pověřená garantem: 


