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Komentáře k diplomové práci: 

Diplomová práce studentky Markéty Pilařové se zabývá ověřením bariérové funkce 

polotuhých forem konkrétně mastí s obsahem D-panthenolu. 

Literární rešerše této práce se zabývá hydratací, D-panthenolem a polotuhými formami. 

Pro vypracování této části studentka pracovala s literaturou jak tuzemskou tak zahraniční a 

prokázala schopnost orientovat se v dané problematice.  

K teoretické části této práce nemám závažnějších námitek, obsahuje však pár překlepů a 

formálních chyb. 

V praktické části jsou získané výsledky interpretovány jak ve formě tabulek, tak i ve formě 

přehledných grafů. Přesto by popis jednotlivých grafů mohl být preciznější. Jinak nemám 

k této části práce zavažnějších připomínek. 

Práce prošla kontrolou a byla posouzena s výsledkem, že se nejedná o plagiát. 
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