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Název bakalářské práce:  

Zdravotní a kosmetické aspekty antiperspirantů a deodorantů 

 

 

 

Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Splnění zadání bakalářské práce A - výborně 

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

3. 
Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních 

zdrojů 
A - výborně 

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

5. Formulace závěrů práce A - výborně 

   

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  A - výborně 
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Komentáře k bakalářské práci: 

Bakalářská práce Kláry Vojáčkové zpracovává problematiku antiperspirantů a deodorantů s ohledem 
na související kosmetické a zdravotní aspekty. V úvodu je definována kůže a kožní žlázy. Pozornost je 
soustředěna na žlázy potní, proces pocení a jeho poruchy. Další kapitoly jsou věnovány samotným 
deodorantům a antiperspirantům, jejich složení, formám i balení. Poměrně podrobně jsou popsány 
zkoušky prováděné za účelem testování těchto přípravků. V následující kapitole je zhodnocen vliv na 
zdraví a související legislativa. 
Práce obsahuje kvalitní přehled v oblasti dané problematiky, je sepsána pečlivě, velmi čtivou a 
srozumitelnou formou. Dle mého názoru studentka úspěšně splnila své zadání, a proto hodnotím 
stupněm A-výborně.  

Otázky oponenta bakalářské práce: 

V kapitole 4.1 zmiňujete problematiku hlinitých solí v antiperspirantech. Zajímala jste se, zda na 
současném trhu existují nějaké produkty bez obsahu hliníku, případně jaké alternativní aktivní látky 
obsahují?  

 

 

V e Zlíně dne 30.5.2017                    

 

Podpis oponenta bakalářské práce 

 


