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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Diplomová práce Bc. Červené se zabývá vlivem obsahu 
cholesterolu na chování modelových membrán lipidů stratum corneum. Toto téma je v 
současnosti velmi aktuální, o čemž svědčí fakt, že výsledky práce byly zahrnuty do 
publikace, která je v současnosti v recenzním řízení. Práce je zpracována přehledně a 
pečlivě. Text je napsán věcně a čtivě. Autorka uvádí dostatečné množství aktuálních citací. 
Oceňuji též diskuzi kde autorka srovnává získaná data s již publikovanými výsledky. 
 
Dotazy a připomínky: K práci mám následující otázky: 
1) Byla provedena rentgenová difrakce membrán tvořených samostatným cholesterolem? 
Jaké fáze zde byly objeveny? 
2) Jak vypadaly difraktogramy v oblasti velkých úhlů? Je možno usoudit, zda se membrány 
lišily v poměru orthorhombického a hexagonálního uspořádání? 
3) Proč usuzujete, že krátká periodická fáze (SPP) o cca 5.5 nm v systému mizí s nízkými 
hladinami cholesterolu (20% a méně)? Není možné, že pouze tloušťka lamely SPP stoupla 
na cca 6 nm? S jakými změnami v membráně by mohl být tento nárůst periodicity spojen? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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