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Komen
ntáře k dipllomové prááci:
Předložeená diplomovvá práce se zabývá
z
ověřeením účinnossti kosmetickkých přípravků pro péči o
aknózní pokožku. Jellikož se na trrhu vyskytujee nepřeberné
é množství těěchto přípravků, může se
e
spotřebitel jen těžko
o v této bohaaté nabídce zorientovat
z
a může tak líbivým slovům
m reklamy sn
nadno
podlehnout, proto jee téma této diplomové
d
práce i vysoce
e aktuální.
Diplomaantka měla v prvé řadě zaa úkol zpraco
ovat literárníí rešerši zaměřenou na ettiopatogenezi
tohoto onemočnění,
o
, zmapovat jeeho klinické projevy, form
my a terapeu
utické možno
osti. V
experimentální části se pak mělaa studentka zabývat
z
měře
ením in vivo vybraných kkosmetických
h
přípravkků určených v péči o aknó
ózní pokožku
u vybranými bioinženýrskkými metodaami na volárn
ním
předlokttí dobrovolnííků, dále pakk stejnými insstrumentálníími metodam
mi stanovit vvliv těchto přřípravků
na aknózzní pokožku obličeje a v neposlední
n
ř
řadě
provést senzorickou
u analýzu tesstovaných příípravků.
Po prosttudování této
o práce mohu konstatovaat, že splňuje
e zadání v plném rozsahu
u. Diplomanttka
prokázalla dostatečnou orientaci jak v tuzemsské, tak cizojjazyčné literaatuře. I po fo
ormální strán
nce
práce od
dpovídá nezb
bytným požadavků a je možné
m
ji povaažovat za vellmi zdařilou. K této části nemám
závažnějjších připomínek, až na pár
p formálnícch chyb a pře
eklepů, např. na str. 24 jee místo poku
ud není
akné lečeno napsáno
o léčena, atd
d. Dále pak nehodnotím příliš
p
kladně fakt, že v některých částtech
textu jso
ou obrázky uvváděny až daaleko za texttem, který je popisuje. Vzzhledem k to
omu, že se je
edná o
odbornýý text, měl byy být použit při
p psaní práce trpný rod
d.
Metody i postupy v experimentá
e
ální části jsou
u podle mého
o názoru zvo
oleny vhodněě. Kladně hod
dnotím i
ných výsledků
ů. Diplomováá práce je přřehledná a srrozumitelná.
interprettaci dosažen
Celkově tedy mohu říci,
ř že předlo
ožená diplom
mová práce je prací velm
mi zdařilou a d
doporučuji ji k
obhahob
bě.

Otázkyy oponenta diplomové práce:
Můžete vyjmenovat konkrétně, které
k
složky testovaných kosmetickýcch přípravků
ů měly nejvícce
blahodárný vliv na sn
nižování eryttému a množžství séba přři jejich testo
ování na aknó
ózní pleti?

V e Zlíněě dne 31.5.2015
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