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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
     
    Předložená bakalářská práce odpovídá stanovenému zadání jen částečně. Některé body 
zadání nebyly zpracovány dostatečně, nicméně se dá konstatovat že cíl práce byl splněn. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
 

Bakalářská práce je členěna do osmi kapitol. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a 
tvoří kompaktní celek. Bakalářská práce je navíc doplněná přílohou. 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
    Student se ve své práci zabývá hodnocením vlivu stárnutí fritovacího oleje na jeho vybrané 
požárně technické charakteristiky, a to konkrétně bod vzplanutí. Práce je tvořena teoretickou 
částí, kde student uvádí vysvětlení základních pojmů a hodnotí nebezpečí vzniku požárů 
v důsledku používání jedlých rostlinných olejů a tuků. V praktické části pak student popisuje 
laboratorní experiment stanovení bodu vzplanutí dle ČSN EN ISO 2719.  

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    Jako nedostatečné vidím popsání provedeného experimentu. Není uvedeno, ve kterých 
místech fritovací nádoby se měřila teplota oleje. Pro stanovení stárnutí oleje během fritování 
potravin byly vybrány tři druhy potravin, ale není uvedeno, proč byly vybrány zrovna tyto 
potraviny ani jaké množství daných potravin bylo použito. 
Také není dostatečně zdůvodněno, proč si student vybral pouze jednu metodu stanovení 
PTCH, i když je v laboratořích fakulty dostupných metod více. Dělat závěry na základě jedné 
metodiky je nevhodné.  
V zadání je také napsáno, že bude stanovena metodika získávání vzorků oleje z provozu, ale 
tato metodika v práci úplně chybí. Ze zadání vyplývá, že se má hodnotit hlavně použití olejů v 
provozech, ale student zaměřil praktickou část na hodnocení použití olejů v domácnosti.  
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
    Byl potvrzen předpoklad, že během používání rostlinných olejů ve fritovacích nádobách 
dochází k jeho změnám, které mají vliv na změnu bodu vzplanutí. 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Student ve své práci citoval téměř výhradně tuzemskou literaturu. Není uvedeno, zda 
student provedl rešerši také v zahraniční literatuře. Dá se předpokládat, že podobný problém 
již mohl být někde publikován.  
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    V textu práce chybí odkazy na obrázky, tabulky a na některé grafy, což snižuje jinak vcelku 
kvalitní zpracování práce. Jazykovou stránku a formální zpracování bakalářské práce 
hodnotím i přes ojedinělé pravopisné chyby kladně.  
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Využití této práce vidím jako základ pro podrobnější zpracování daného tématu. 
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Na studenta mám tyto otázky: 
- Mohl by student upřesnit podmínky experimentů? Jaké množství potravin bylo použito 
pro fritování a proč se rozhodl právě pro uvedené potraviny. Kolik oleje bylo použito pro 
fritování během umělého stárnutí a během fritování potravin? Ve kterých místech se měřila 
teplota oleje? 
- Proč nevyužil jiné metody dostupné v laboratořích fakulty ke stanovení dalších PTCH 
vybraných olejů? 
- Mohl by student uvést důvod, proč se zabýval hodnocením používání fritovacích olejů 
v domácnostech, i když z povahy zadání vyplývá, že se mělo jednat o větší provozy? 

 
10. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   
DOBŘE 
      
    Dne 15. 4. 2011   
     Podpis oponenta 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


