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Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Splnění zadání diplomové práce A - výborně 

2. Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování A - výborně 

3. 
Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních 

zdrojů 
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5. Kvalita zpracování výsledků A - výborně 
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  A - výborně 

 



 
Vavrečkova 275 

762 72 Zlín 
 

Posudek oponenta diplomové práce  Strana 2/2 
Verze 2015/05 

 

Komentáře k diplomové práci: 
Diplomová práce se zabývá studiem vlivu UV záření na degradaci kosmetických přípravků. Práce je 
rozčleněna na teoretickou a praktickou část. V  teoretické části se autorka zabývá způsoby přirozené 
a umělé fotoprotekce kůže, dále opalovacími přípravky a fotostabilitou UV filtrů. V praktické  části je  
uveden seznam testovaných opalovacích přípravků, který je doplněn řadou obrázků. V další kapitole 
jsou  popsány použité materiály a vlastní měření. V diskusi je pro přehlednost provedeno hodnocení 
výsledků jednotlivých opalovacích přípravků zvlášť. V závěru jsou shrnuty poznatky a problémy, 
které provázejí nanášení testovaného přípravku na povrch destičky PMMA. Jako problematický se z 
hlediska systému jeví přípravek ve formě aerosolu, u kterého došlo již po 1 hodině k výrazné 
degradaci. Práci je možno z formálního i obsahového hlediska hodnotit pozitivně.  Zadání diplomové 
práce bylo splněno, a proto doporučuji práci k obhajobě. 

 

Otázky oponenta diplomové práce: 
Co je sluneční záření a jaký má vliv na pokožku? 
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