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Komentáře k diplomové práci: 
Předložená diplomová práce se zabývá ověřováním kosmetického potenciálu oleje ze semen rostliny 
Pongamia Pinnata (L.). 
Diplomantka měla v prvé řadě za úkol zpracovat literární rešerši zaměřenou na charakterizaci 
rostliny Pongamia Pinnata (L.) z botanického hlediska a také se měla zaměřit na biologický a 
ekonomický potenciál této rostliny pro oblast kosmetiky. V experimentální části se měla studentka 
zaměřit na formulaci, in vivo a in vitro charakteristiku těchto přípravků. 
Po prostudování této práce mohu konstatovat, že zadání splňuje, až na výjimku, kdy samotnou 
formulaci přípravku s obsahem oleje z rostliny Pongamia Pinnata provedla firma Nobilis Tilia, ale 
tento fakt studentka ve své práci nakonec uvádí. Diplomantka prokázala dostatečnou orientaci jak v 
tuzemské, tak cizojazyčné literatuře. I po formální stránce práce odpovídá nezbytným požadavků a 
je možné ji považovat za velmi zdařilou. K této části nemám závažnějších připomínek, až na pár 
formálních chyb. Vyvarovala bych se i psaní uvozovek v odborném textu. 
Metody i postupy v experimentální části jsou podle mého názoru zvoleny vhodně. Kladně hodnotím i 
interpretaci dosažených výsledků. V kapitole Výsledky a diskuze bych už dále do nadpisu podkapitoly 
neuváděla Výsledky a diskuse senzorické analýzy kosmetických přípravků, když je už názvu hlavní 
kapitoly zřejmé, že se jedná o výsledkovou část. 
Diplomová práce je ale celkově přehledná a srozumitelná. 
Mohu tedy říci, že předložená diplomová práce je prací velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 

Otázky oponenta diplomové práce: 
Jaký je tedy, podle Vašeho názoru, kosmetický potenciál oleje z rostliny Pongamia Pinnata (L.), 
jestliže testované formulace se neosvědčily jako účinné do přípravků určených proti slunění, dále 
nedosahovaly téměř žádných hydratačních účinků a TEWL oproti kontrole také téměř nesnižovaly? 
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