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Komentáře k bakalářské práci:
Bakalářská práce pojednává o problematice možných fyziologických změn během
těhotenství a s tím spojené kosmetické péče. Součástí je charakteristika jednotlivých
trimestrů těhotenství včetně výživy v tomto období. Další část obsahuje výčet fyzických
změn v organismu těhotné ženy, důraz je pak kladen na fyziologické změny kůže. Poslední
kapitola je věnována možným způsobům kosmetické péče, která mohla být doplněna o
příklady konkrétních dostupných kosmetických produktů. Drobná výtka se týká neúplného
seznamu literatury (v některých případech chybí ISBN, počet stran atd.) a také některých
uváděných citací v textu (chybějící konkrétní strany).
Kromě zmíněných formálních drobných nedostatků práci hodnotím velmi kladně, obzvláště
její přehledné členění a také množství prostudovaných literárních zdrojů.
Bakalářská práce plně splňuje obsah zadání a doporučuji ji tedy k obhajobě s hodnocením Avýborně.

Otázky oponenta bakalářské práce:
V kapitole 2 uvádíte doporučení týkající se výživy těhotné ženy. Kterým potravinám (kromě
sladkých a tučných jídel) a z jakého důvodu je nutno se v tomto období vyvarovat?

V e Zlíně dne 30.5.2014

podpis oponenta bakalářské práce
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