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Studijní program: B2901 Chemie a technologie potravin 

Studijní obor: Technologie výroby tuků, kosmetiky  detergentů 

Zaměření   
(pokud se obor dále dělí):  

      

Ústav: UTTTK 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jana Polášková 

Akademický rok: 2014/2015 

  

Název bakalářské práce:  

Lanolín v kosmetice 

 

 

 

Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Aktuálnost použité literatury C - dobře 

2. Využití poznatků z literatury C - dobře 

3. Zpracování teoretické části D - uspokojivě 

4. Popis experimentů a metod řešení E - dostatečně 

5. Kvalita zpracování výsledků E - dostatečně 

6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze E - dostatečně 

7. Formulace závěrů práce D - uspokojivě 

8. Přístup studenta k bakalářské práci D - uspokojivě 

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  D - uspokojivě 
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Komentáře k bakalářské práci: 
Předložená bakalářská práce studentky Šárky Polákové se zabývá lanolínem a jeho využitím 
v kosmetice. Práce je členěna do kapitol pojednávacích o získávání a využití lanolínu, o vlastnostech 
této látky, také je v práci kapitola o alergiích na lanolín. V těchto kapitolách je množství chyb,  
překlepů a studentka také nedodržuje jednotnou terminologii. Praktická část práce popisuje 
kosmetické přípravky s lanolínem a opět není dodržena jednotná terminologie názvů těchto 
přípravků.  V této části úplně postrádam popis jak byl průzkum prováděn, složení jednolivých 
přípravků a další informace o výrobcích. Jako vedoucí práce musím negativně zhodnotit přístup 
studentky k práci , neboť převážná část jejího úsilí byla vyvýjena až těsně před odevzdáním práce a 
také se neřidila mými doporučeními. Tato skutečnost se proto značně podepsala na  úrovni 
předložené práce. 
Práce byla posouzena a označena, že se nejedná o plagiát.  

Otázky vedoucího bakalářské práce: 
      

 

 

V 22.5.2015 dne Zlín                    

 

Podpis vedoucího bakalářské práce 

 


