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Diplomová práce Bc. Rozálie Pe inové ,,Monitoring mikroorganism v nutričně vyvážen' ch

p esnídávkách a vliv p írodních extrakt na v skyt mikroorganism " má rozsah 92 stran,

včetně souhrnu literatury a velmi pěkné obrázkové p ílohy.

Úkolem diplomantky bylo prostudovat literaturu na dané téma. Vypracovanou rešerší

autorka prokázala znalost a orientaci v oblasti dané zadáním. Práce p edstavuje ucelen'

p ehled informacívhodně ut íděn' do jednotliv ch kapitol.

Co se t'če p ístupu studentky k ešení zadan ch r]kol , pracovala sice pečlivě, ale její

experimentální činnost měla víceméně nárazov'(1charakter, s adou p estávek. Škoda jen, že

teprve ke konci experimentu se její zájem o danou problematiku zu šil a poda ilo je jí

nashromáždit adu v sledk , které ale bohužel nelze použít p i hodnocení práce. P i většípíli

a p i sv1ich schopnostech by byla schopna ze své práce vytěžit mnohem více a vyvodit

ucelenější a hodnotnější závěry. Na obranu diplomantky musím zmínit, že vedoucí práce

bohužel ke konci experimentu nebyla p ítomna na pracovišti z drjvodu onemocnění

a experiment práce tedy nebyl pravidelně konzultován s vedoucí práce'

Ani sepisovánídiplomové práce neprobíhalo zcela hladce. Prácijak stylisticky, tak po stránce

pravopisné bylo t eba upravit, což diplomantka provedla vždy velmi ochotně. Po delším silí

a mnoha konzultacích s vedoucí práce je obsahová a formální stránka diplomové práce v

po ádku a rovněž odpovídá požadavkrim na jazykovou správnost. Vr sledky diplomantka

shrnula do tabulek a v diskusi se snažila poukázat na možnosti pokračování na dalších

ri kolech této problematiky.

Literární p ehled je zpracován s dodržením citačních norem.

Diplomovou práci hodnotím jako p ínosnou V oblasti určené zadáním, doporučuji

k obhajobě a po zhodnocení celkového p ístupu k ešení, pracovní iniciativy i všech dalších

skutečností klasifikuji známkou
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