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Název bakalářské práce: 

Fyziologické vlastnosti kůže a kosmetická péče v období klimakteria 

 

 

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 
A - výborně 

3. Množství, aktuálnost a relevance použitých 

literárních zdrojů 
A - výborně 

4. Interpretace a souvislost prezentace poznatků 

z literatury 
A - výborně 

5. Formulace závěrů práce A - výborně 
 

 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně 
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Komentáře k bakalářské práci: 

Bakalářská práce popisuje období klimakteria, zaměřuje se zejména na fyziologické změny 

kůže v tomto období, přičemž uvádí výčet všech zásadních symptomů. V neposlední řadě se 

zabývá možnostmi kosmetické péče o stárnoucí kůži, nejsou opomenuta ani pravidla správné 

výživy a pohybové aktivity. V úvodní časti je také charakterizováno fertilní období ženy.  

Jednotlivé kapitoly jsou velmi přehledně uspořádány a celý text je psán čtivou a poutavou 

formou. Jsou zde uvedeny některé odborné termíny, které by mohly být vysvětleny např. 

formou rejstříku (např. dyspnoe - str. 18, trigonum - str. 20). V zásadě ale nemám k práci 

žádné podstatnější výhrady, drobná nepřesnost je uvedena v rámci otázek oponenta. 

S jistotou konstatuji, že práce je kvalitně napsaná, plně vyhovuje zadání a doporučuji ji tedy 

k obhajobě s hodnocením A-výborně.   

 

Otázky oponenta bakalářské práce: 

Na str. 27 je příklad homeopatického léku využívaného v období klimakteria, ovšem Sepia a 

Lachesis představují dva různé přípravky. Můžete je tedy správně specifikovat, případně 

uvést další příklady homeopatik vhodných pro léčbu klimakterických potíží? 

 

 

 

 

V e Zlíně dne 30.5.2014 
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