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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Autorka předkládané diplomové práce měla nelehký úkol zpracovat rešerši na velmi rozsáhlé 
téma vliv kosmetických přípravků na biofyzikální parametry kožního povrchu. Zpracování tohoto 
tématu vyžadovalo prostudování velkého množství literatury, což se studentce podařilo, neboť 
v práci cituje 110 literárních zdrojů. Získané informace se snažila sepsat do logického celku. Její 
práce popisuje anatomii, histologii, chemické složení a mikrobiom kůže, zabývá se jejími 
funkcemi v organismu a biofyzikálními parametry, které ji umožňují tyto funkce plnit. Také se 
věnuje nejběžněji používaným kosmetickým výrobkům a popisuje změny kožních parametrů 
způsobené jejich používáním. 
Diplomová práce je pěkně a poměrně přehledně sepsaná, i když studentka měla občas 
problémy s logickým uspořádáním textu. Nicméně pracovala samostaně a na připomínky 
reagovala velmi vstřícně. Pochválila bych práci s literaturou, při vyhledávání literárních zdrojů 
pracovala samostatně. Rešerši doplnila 13 obrázky, 4 grafy a 6 tabulkami. Vytčený cíl byl 
splněn a proto práci doporučuji k obhajobě.  
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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