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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Výroba potravinářských produktů s nízkým podílem laktózy 
Jméno autora: Bc. Martina Hladíková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav procesní a zpracovatelské techniky - 12118 
Oponent práce: Doc., Ing. Pavel Hoffman, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav procesní a zpracovatelské techniky - 12118 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

Jedná se o náročnější práci, to zn. návrh a bilancování dvou linek na výrobu bezlaktózového jagurtu. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Vložte komentář. 

Zadání DP bylo v plné míře splněno. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vložte komentář. 

Postup řešení je správný a nemám k němu žádné výhrady. 
 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vložte komentář. 

Odborná úroveň plně odpovídá požadavkům kladeným na DP. Rovněž výpočty v Excelu jsou přehledné 
a plně postačující pro bilanci a návrh řešené linky. 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 

Struktura práce, její členění a grafická úprava jsou vynikající. I po jazykové stránce je DP prakticky bez 
chyb.  
Rovněž rozsah práce plně odpovídá požadavkům zadání. 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Vložte komentář. 

Použité zdroje plně pokrývají požadavky řešené problematiky, rovněž způsob citací je správný. 
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Provedená rešerše je řádně zhodnocená a na jejím základě je navržena vlastní technologie. 
 
 
 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

s.17  Nepřesná formulace: Oligosacharidy nejsou mikroorganizmy, těmi jsou probiotika. 
s.20  Z bilance vychází, že v jogurtu zůstává cca 50 % laktózy. Pak by se nejednalo o bezlaktózový  
          produkt. 
s.22  Rozměr "kD" není specifikován v seznamu symbolů a jednotek. 
s.24  V textu je uvedeno: "Matečný louh, který zůstane po vykrystalizování laktózy," 
         Je to správný název? 
s.26  V textu je uvedeno že:" Mléko rostlinného původu lze pouze pasterizovat, avšak není to  
         vyloženě nutné" Vysvětlit proč není vyloženě nutné pasterovat mléko rostlinného původu?   
         Surovina asi bude více znečištěná než syrové mléko (ale asi v něm nejsou MO TBC atp.). 
s.37  v textu je uvedeno, že firma má dostatečnou rezervu v energetických zdrojích a že kapacita  
         kotelny výrobny plně postačuje. Hned dále je však uvedeno, že výrobna nemá dostatek páry 
         pro nově zakoupenou odparku (vypočtená spotřeba páry na odparku je cca 71 kg/h). Tato  
         tvrzení si protiřečí. 
s.44  V textu je uvedeno že:" Mléko putuje přes 2. regenerační sekci do 1. sekce regenerační a  
          následně do chladicí části pasterizační jednotky, kde je ochlazeno nejprve v 1. chladicí sekci z  
          teploty 25 °C na teplotu 15 °C, k chlazení se využívá studená voda o teplotě 8 °C ohřátá vlivem 
          chlazení na teplotu 10 °C. V 2. chladicí sekci se mléko ochladí z teploty 15 °C na teplotu 4 °C.  
          K chlazení se tentokrát využívá ledová voda o počáteční teplotě 1 °C, která opouští pasterizační 
          jednotku při teplotě 8 °C." 
          Je nutné chladit mléko po pasterizaci studenou a poté ledovou vodou až na 4 °C, když je ihned 
          poté ohříváno před odparkou na 70 °C? 
s.45  Zde je teplota značena symbolem "t", kdežto v ostatním textu "T". 
s.56  V textu je uvedeno že: "Podtlak v brýdovém prostoru je vytvářen vývěvou V-312." Rovněž ve 
         schématu linky v příloze P-1 je tato vývěva napojena na odlučovač kapek.  
          Vývěva by však měla být zapojena až na kondenzátor brýdových par. Její zapojení na brýdový  
          prostor odlučovače kapek by nemělo efekt (musela by být extrémně předimenzovaná, neboť  
          by odsávala převážně brýdové páry). 
s.61  Proč je ekonomické studii cena smetany uvažována stejná, jako cena odstředěného mléka? 
          Na celkovou ekonomickou bilanci to však nemá vliv, neboť smetany se do mléka přidává cca 1%. 
s.65  Doba životnosti projektu 35 let mi připadá příliš dlouhá. Totéž se týká s.71. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na magisterské práce.  

 

Otázky k obhajobě - viz zvýrazněný text v předchozím odstavci. 

 

Vzhledem k její odborné úrovni, technickému zpracování i formální úrovni (bez posuzování její jazykové 

úrovně) hodnotím magisterskou práci níže uvedenou známkou: 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 30.1.2019     Podpis: 
 
 


