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Komentáře k bakalářské práci:
Bakalářská práce se zabývá problematikou veterinární kosmetiky. Jedná se o rešeršní typ práce
v rozsahu, který odpovídá danému typu kvalifikačních prací.
V úvodu je zmíněn vývoj kosmetiky z historického pohledu s pokusem charakterizovat vývoj
v domestikaci zvířat. V další části práce jsou popsány formy kosmetických přípravků, kde by dle
zadání měla být brána v potaz i forma přípravků z oblasti kosmetiky veterinární, což se ne úplně
u všech uvedených forem zdařilo.
Kapitola Výroba kosmetických přípravků je spíše pojata jako surovinová základna těchto přípravků
a vlastní výroba je zmíněna jen okrajově, konkrétněji je rozebrána pouze výroba krémů.
Nelogicky byly za tuto problematiku zařazeny kapitoly věnované kůži savců a kožním onemocněním.
Obě kapitoly by se daly při pečlivějším hledání a prostudování dalších zdrojů zpracovat výstižněji
a zajímavěji, ne pouze s orientací na malá zvířata.
Legislativa týkající se veterinární péče a přípravků představuje výčet zákonů vztahujících se k dané
problematice. V této kapitole jsem konečně očekávala vymezení veterinárního přípravku,
veterinárního kosmetického přípravku, veterinárního léčivého přípravku atd. Znovu se nelogicky
objevuje kapitola Veterinární kosmetické přípravky kategorizovaná podle péče o konkrétní část
zvířecího organismu včetně receptur dostupných komerčních přípravků. Bohužel opět výčet
vybraných zástupců přípravků není úplný, představuje jen určité torzo široké škály používaných
přípravků.
I když je zřejmé, že studentka projevila při vypracování své práce snahu a zajisté i úsilí, celkový
koncept práce není nejzdařilejší. Na úkor zpracovávanému tématu je v práci řada kapitol, které se
buď opakují nebo nejsou v dané oblasti relevantní nebo měly být zmíněny jen okrajově.
Výhrady lze mít i k seznamu literatury, který obsahuje pouze tuzemské zdroje.
Musím bohužel rovněž konstatovat, že by práce mohla být i po formální stránce na vyšší úrovni.

Otázky oponenta bakalářské práce:
1. Proč se v kapitole věnované kožním onemocněním orientujete pouze na malá zvířata?
2. Proč nebyly popsány v širším měřítku veterinární přípravky např. pro skot, koně atd.?
3. Vysvětlete pojem kosmeceutikum, co znamená a kde se s ním lze setkat?

V Zlíně dne 25. 5. 2017

Podpis oponenta bakalářské práce
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