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Komentáře k diplomové práci: 

Předložená práce studentky Soni Kulhanové se zabývá ověřením hydratačních účinků 

kosmetických krémů na ruce. Literární rešerže této práce se zabývá kožní bariérou, 

močovinou a dále prostředky pro ošetření rukou. Dle mého nározu je literární rešerže této 

práce nejen krátká, ale také obsahuje i značné množství formálních a stylistických chyb.  

Studentka v některých pasážích práce opakuje informace, které již uvedla v předchozím 

odstavci a to jen s mírnou úpravou vět jako například na stranách 20, 25. V práci se také 

nachází nedokončené věty např. na stranách 22, 26, 36. Studentka dále nedodržuje jednotnou 

formu citací. Na začátku práce uvádí u zdrojů i čísla stránek, ze kterých čerpala, tohoto 

formátu se však v následujících kapitolách nedrží. 

Praktická část je složena z grafů a tabulek reprezentujících naměřené hodnoty. Studentka 

v této části popisuje metodiku měření a také uvádí, že měřila přístrojem Visioscope. Práce  

však dále neobsahuje žádné komentáře ani zmínky, které by informovaly o výsledcích 

z tohoto měření a ani důvod proč tento přístroj  použila.  Praktická část obsahuje stejně jako 

teoretická část množství stylistických a jazykových chyb a také nejasnosti v metodice 

měření.  

 

Otázky oponenta diplomové práce: 

Směly dobrovolnice během testu používat jiné kosmetické prostředky na volární stranu 

předloktí jako například mýdlo? 

V práci uvádíte, že jste krémy srovnávala se základem, můžete vysvětlit co bylo tímto 

základem a jestli tento základ obsahoval nějaké hydratační přísady? 
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