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Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:
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Aktuálnost použité literatury
Využití poznatků z literatury
Zpracování bakalářské práce
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3.
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Hodnocení dle ECTS
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B - velmi dobře
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E - dostatečně

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
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Komentáře k bakalářské práci:
Bakalářská práce Markéty Demlové je zpracována jako literární rešerše a věnuje se
problematice antioxidačních látek v kosmetických přípravcích. Studentka správně nahlíží na
antioxidanty v kosmetice ze dvou hledisek. Jednak jako na látky zamezující oxidačnímu
poškození tukové matrice kosmetických přípravků a jednak jako na aktivní ingredience, které
mohou regulovat stárnutí kůže. Jako vedoucí diplomové práce musím velmi negativně
honotit přístup Markéty Demlové k samotnému k vypracování bakalářské práce. Přestože
studentka měla na zpracování textu dostatek času, byla její práce soustředěna až na období
těsně před jeho odevzdáním, čímž se nevyvarovala hektické činnosti v několika posledních
dnech před dokončením finální verze práce. Na druhou stranu však musím konstatovat, že i
přes tento handicap je to práce dobré kvality, její formální zpracování vykazuje jednotný styl,
je logicky uspořádána do jednotlivých kapitol a informace jsou přehledně diskutovány.
Stylistické vyjadřování je v některých částech horší, což může být způsobeno překladem z
angličtiny. Literární zdroje, které jsou v práci citovány prokazují, že studentka pro její
zpracování prostudovala dostatečné množství relevantní literatury. Cíle práce byly splněny a
lze ji doporučit k obhajobě.
Předložená práce je původní a použitá literatura je řádně citována.
Otázky vedoucího bakalářské práce:
nejsou

V e Zlíně dne 26.05.2014

podpis vedoucího bakalářské práce
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