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Název bakalářské práce:  

 

 Bambucké máslo a jeho využití v kosmetice  

 

 

 

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 
B - velmi dobře 

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: 

Studentka se ve své bakalářské práci zaměřila na vypracování literární rešerše na téma bambucké 
máslo a jeho využití v kosmetice. V prvních kapitolách se zaměřila na získání informací o surovinách 
a  postupech při získávání bambuckého másla, o jeho složení a uvedla zajímavé údaje z odlasti 
produkce a obchodu s bambuckým máslem a ořechy máslovníku. V další časti práce je pozornost 
věnována využití bambuckého másla v kosmetických přípravcích a za velmi zajímavé považuji 
uvedení několika receptur pro výrobu různých druhů kosmetických výrobků s obsahem bambuckého 
másla. Celá práce je zpracována pečlivě, napsána srozumitelně a má velmi dobrou úroveň jak po 
stránce věcné, tak formální. Vytkla bych pouze občasné opakování již zmíněných informací.  

Otázky oponenta bakalářské práce: 

1. V práci uvádíte příklady receptur kosmetických přípravků různých typů. Dokážete odhadnout, při 
výrobě jakého druhu kosmetického přípravku se bambucké máslo nejčastěji používá? 
2. Máte nějaké osobní zkušenosti s využíváním přípravků s obsahem bambuckého másla ze své 
profesní praxe? 

 

 

V Zlíně dne 30. 5. 2017                    

 

Podpis oponenta bakalářské práce 

 


