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(pokud se obor dále dělí):  

      

Ústav: Ústavtechnologie tuků, tenzidů a kosmetiky 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav Gřešák 

Akademický rok: 2014/2015 

  

Název bakalářské práce:  

Využití šípkového a rakytníkového oleje v kosmetice 

 

 

 

Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Aktuálnost použité literatury B - velmi dobře 

2. Využití poznatků z literatury A - výborně 

3. Zpracování bakalářské práce A - výborně 

4. Interpretace a souvislost prezentace poznatků z literatury A - výborně 

5. Formulace závěrů práce A - výborně 

6. Přístup studenta k bakalářské práci A - výborně 

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  A - výborně 
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Komentáře k bakalářské práci: 

Bakalářská práce je vypracována na 45 stranách, formálně je dělena do tří kapitol, text doplňuje pět 
tabulek a 11 obrázků. Citováno je 38 literárních pramenů, některé jsou ovšem sporné (např. č. 11). 
Úvodní studii je věnováno 13 stran. Je vypracována přehledně a důsledně cituje použité prameny. 
Obsahově je věnována rostlinným olejům a způsobu jejich získávání. V kapitole 2 je stručně popsána 
šípková růže, šípkový olej, jeho účinné látky a využití ke kosmetickým účelům. Kapitola 3 je věnována 
rakytníku řešetlákovému a kosmetickému využití rakytníkového oleje. Obě kapitoly jsou 
vypracovány přehledně s logickou návazností.  
Diskuse k jednotlivým produktům vychází ze závěrů klinických studií, které produkty ověřovaly. 
Kladem celé práce je snaha o komplexní zpracování zadané problematiky, získané informace jsou 
přesvědčivě a správně prezentovány. 
Studentka pracovala samostatně, při konzultacích předkládala alternativní návrhy dalšího postupu. 
Na její studii hodnotím dokumentační význam a vysokou vypovídající hodnotu práce. Bakalářská 
práce se tak stává vhodným základem pro další studium dané problematiky na magisterské úrovni. 

Otázky vedoucího bakalářské práce: 

      

 

 

V Zlíně dne 31. 5. 2015                    

 

Podpis vedoucího bakalářské práce 

 


