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Posudek 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá složením trvanlivého pečiva pro bezlepkovou dietu.  
Ambicí této práce nebyla kontrola dodržení limitů pro obsah lepku ve výrobcích, což je úloha 
příslušného inspekčního orgánu (SZPI), ale nutriční hodnocení těchto výrobků dostupných 
na českém trhu. Hodnocení vychází ze složení jednotlivých výrobků deklarovaného výrobci, 
nicméně pro přesnější posouzení kvality tuku těchto výrobků byla provedena u všech vzorků 
analýza zastoupení mastných kyselin. Ta umožnila detailnější hodnocení této hlavní živiny.  
Součástí práce bylo též senzorické posouzení hodnocených výrobků metodou senzorického 
profilu a porovnání s tradičními lepkovými výrobky, neboť v tomto aspektu byly bezlepkové 
výrobky v minulosti vždy pozadu. Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Ke zpracování aktuálního tématu autorka přistupovala velmi pečlivě a zodpovědně. 
Analytické postupy zvolené k řešení práce byly správné. Téma hodnotím jako středně 
obtížné, originalitu vlastního tématu hodnotím kladně. 

 

Teoretická část 

Literární rešerši autorka zpracovala velmi dobře, čerpala z monografií a článků českých i 
zahraničních autorů, přičemž kriticky zhodnotila a správně citovala použité zdroje. Formulace 
autorky jsou adekvátní, jazyková úroveň (srozumitelnost textu a stylistická úroveň) jsou na 
velmi dobré úrovni.  

 

Praktická část 

Studentka si musela osvojit práci v chemické i senzorické laboratoři. V rámci své práce 
pracovala mimo jiné s technikou plynové chromatografie, kterou zvládla velmi dobře. 



Analýzou 31 výrobků získala rozsáhlý soubor výsledků, které přehledně zpracovala a 
porovnala. Stanovené cíle práce byly splněny. Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá, 
vztahující dosažené výsledky k dokumentům WHO a EU o výživě.  

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské 
práce. 

 

Přílohy  

Práce obsahuje celkem 2 schémata, 9 obrázků, 15 tabulek a 33 příloh, které jsou 
zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Předložená práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní 
diplomových prací. Jsem seznámen s výsledky kontroly systémem pro odhalování  
plagiátorství Theses.cz a prohlašuji, že  podobnost ke 155 dokumentům je menší než 5 %, 
shodný text je řádně citován s příslušným odkazem na zdrojovou literaturu.   

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
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