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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je odpovídající pravidlům. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu, které hodnotím jako středně obtížné i postup zvolený 
k řešení považuji za vhodný. Téma bakalářské práce je aktuální, protože spotřeba luštěnin, 
které jsou z hlediska výživového prospěšnou potravinou, je v ČR velmi nízká a je třeba 
osvěty, aby došlo k jejímu zvýšení.   

Teoretická část 

Teoretická část práce je zpracována velice podrobně. Autorka čerpá z monografií a článků 
českých i zahraničních autorů, jejichž počet je pro bakalářskou práci dostačující. Rovněž 
počet zahraničních citací je dostačující. Použité zdroje autorka cituje správně. 

Práce je psána srozumitelně a prakticky bez gramatických chyb. K této části práce mám 
několik drobných připomínek: 

▪ Str. 9 – v nadpisu 1.1 má být uvedeno: Vývoj produkce luskovin a spotřeby luštěnin 

▪ Latinský název rostlin je někde uváděn se zkratkou jména botanika, někde bez 

▪ Chemické složení luštěnin mělo být uvedeno i u semen v suchém stavu 

▪ Údaj o množství produkované sóji GMO je zastaralý – dnes se pohybuje nad 80 % 

▪ Str. 15 – DDD bílkovin je uvedena v kg, má být v g 

▪ Str. 17 – Dělení tuků na triglyceridy a steroly je chybné – steroly nejsou tuky 

▪ Někde je použitá špatná terminologie – např. minerály místo minerální látky, 

extrudace místo extruze apod.   

 

 



 

Praktická část 

Praktická část spočívala v průzkumu nabídky výrobků z luštěnin a vyhodnocení 
dotazníkového šetření. Studentka samozřejmě nemohla obsáhnout všechny nabízené 
výrobky na bázi luštěnin, ale zmíněn měl být sušený sójový nápoj Zajíc, který je na trhu již 
velmi dlouho a je oblíbený, i když jeho složení z hlediska výživového je velmi nepříznivé. 
Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány velmi přehledně a byly správně 
vyhodnoceny. Jedinou námitku mám k tomu, že výsledky nelze zobecnit na všechny 
studenty, protože dotazník vyplňovali pravděpodobně převážně ti, kteří luštěniny konzumují 
nebo mají o ně zájem. Nepředstavuje tedy informace o celé této populační skupině.  

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. Pouze mám námitku proti v dotazníku 
použitému termínu sójový jogurt, který není legislativně správně a k zařazení zelených 
fazolek a hrášku mezi luštěniny (jedná se o luskovou zeleninu) 

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní  

bakalářských prací. Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni bakalářské práce.  

 

Výše uvedené připomínky nesnižují hodnotu bakalářské práce, která je na vysoké úrovni a 
s malým rozšířením by mohla být akceptována i jako práce diplomová. 

 

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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