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Název bakalářské práce: 

Obalové materiály v kosmetice 

 

 

 

Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

 Kritérium hodnocení Hodnocení dle ECTS 

1. Splnění zadání bakalářské práce B - velmi dobře 

2. Formální úroveň práce, včetně jazykového 

zpracování 
B - velmi dobře 

3. Množství, aktuálnost a relevance použitých 

literárních zdrojů 
B - velmi dobře 

4. Interpretace a souvislost prezentace poznatků 

z literatury 
A - výborně 

5. Formulace závěrů práce A - výborně 
 

 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

B - velmi dobře 
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Komentáře k bakalářské práci: 

Bakalářská práce Barbory Savarové zpracovává aktuální problematiku obalových materiálů 

v kosmetice. Jedná se o rešeršní typ práce, kdy po uvedení do studované tematiky z hlediska 

historického i ekonomického, navazují specializovanější kapitoly postupně rozšiřující 

informovanost čtenáře. Rozsah práce činí 42 stran, přičemž odkazuje na 26 zdrojů především 

z tuzemské literatury . 

Předložená bakalářská práce je po obsahové i jazykové stránce vypracována zdařile. Zvolené 

členění práce je až na výjimku (4.7) plynulé, kapitoly na sebe logicky navazují. Celkový 

dojem z literární řešerže nicméně snižuje nerelevantnost některých literárních zdrojů stejně 

jako jejich skromné zastoupení v cizím jazyce. Dále je třeba konstatovat, že problematika 

aerosolů je nastíněna pouze okrajově a její rozsah tedy plně neodpovídá stanovenému zadání 

práce. Naopak ocenění si zaslouží přiložená fotodokumentace pořízená studentkou přímo ve 

výrobním závodě.  

I přes některé nedostatky má bakalářká práce Barbory Savarové úroveň očekávanou od 

tohoto typu kvalifikačních prací, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B - 

velmi dobře.   

 

     

 

Otázky oponenta bakalářské práce: 

1. Na str. 26 popisujete mikrobiologické změny kosmetických přípravků v souvislosti 

s použitými obalovými materiály. Myslíte si, že může i volba formy balení ovlivnit 

mikrobiologickou jakost přípravku? Pokud ano, jakým způsobem? 

2. Charakterizujte tzv. ekologicky nezávadné balení (“eco-friendly” nebo “green packaging”) 

kosmetických přípravků.  

 

 

 

 

V e Zlíně dne 5.6.2014 

 

 

 

        podpis oponenta bakalářské práce 


