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Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Splnění zadání bakalářské práce A - výborně 

2. Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování B - velmi dobře 

3. 
Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních 

zdrojů 
A - výborně 

4. Interpretace a souvislost prezentace poznatků z literatury B - velmi dobře 

5. Formulace závěrů práce A - výborně 

   

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  A - výborně 
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Komentáře k bakalářské práci: 

Předložená bakalářská práce se zabývá aspekty kosmetické péče o rty. 
Studentka měla za úkol zpracovat literární rešerši zaměřenou na úpravu rtů z historického hlediska 
až po současnost, dále na anatomický popis rtů, jejich vývoj a funkci. Studentka měla dále za úkol 
klasifikovat kosmetické přípravky, které jsou určeny k péči a dekoraci rtů, jednak z pohledu jejich 
formy, ale také z pohledu jejich funkce a účinku. 
Po prostudování předložené bakalářské práce mohu konstatovat, že zadání splňuje. Studentka 
prokázala orientaci v literatuře, o čemž svědčí i dostatek citovaných literárních zdrojů, včetně 
cizojazyčných. 
Po formální stránce práce odpovídá nezbytným požadavků, i když se studentka mohla této oblasti 
věnovat více. Například hned na počátku práce nalezne čtenář kapitolu I. Teoretická část. Vzhledem 
ale k faktu, že se jedná o práci čistě rešeršního typu, je zcela zbytečné tuto jakkoli dělit. Dále bych 
chtěla upozornit na fakt, že by se mělo jednat o odborný text, tzn. že v něm měla studentka použít 
trpný rod, nikoliv činný. V práci se vyskytuje i několik překlepů či nepřesnosti, např. na str. 13 je 
uvedeno, že v kůži a podkožním vazu lze najít potní žlázy, dále na str. 19 zase že cílem tetováže je 
aplikovat dostatečné množství pigmentu do spodní vrstvy, ale že při vlastním provádění tetováže je 
nutné před nanesením barviva místo vpichu vydezinfikovat. Na str. 24 je uvedeno, že do skupiny 
oční kosmetiky se řadí příprava na barvení obočí, místo přípravky, nebo že pudry jsou lisové místo 
lisované, atd. 
Vyvarovala bych se používání uvozovek v odborném textu a také hovorových výrazů jako např. dekl. 
V práci se vyskytuje i několik překlepů. 
Tyto mé připomínky však nejsou zásadnějšího charakteru, proto doporučuji práci k obhajobě. 

Otázky oponenta bakalářské práce: 

V práci uvádíte, že jednou ze základních surovin pro výrobu rtěnek jsou pigmenty, ale dále následně 
v textu, že to jsou barviva. Můžete tedy tuto skutečnost uvést na pravou míru a osvětlit, zda jste 
použila pouze dva názvy pro tutéž věc nebo zda jsou mezi těmito názvy nějaké rozdíly? Pokud nějaké 
rozdíly najdete, můžete uvést konkrétní příklady jak barviv, tak pigmentů? 
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