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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

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: - 
 
Dotazy a připomínky: Předkládaná diplomová práce se zabývá přípravou dendrimerů jako 
potenciálních akcelerantů (trans)dermální permeace. V teoretické části se studentka zabývá 
problematikou kožní bariéry a možnostmi jejího ovlivnění v suvislosti s (trans)dermálním 
podáním xenogeních (léčivých) látek. Dále představuje látky z pomezí markomolekul a 
polymerů, dendrimery. Stručně popisuje jejich vlastnosti, využití a jelikož řada z těchto látek 
není komerčně dostupná, i jejich přípravu. Experimentální část je souborem syntetických 
postupů přípravy dendrimerů, včetně jejich chrakterizace, které studentka sama připravila. 
Oceňuji píli studentky, o čemž svědčí zdárně provedené reakce, které jsou značně časově i 
technicky náročné. 
K práci mám několik formálních poznámek a připomínek: 
- práce je psaná kombinací autorského singuláru ("mohu uvést", str. 12) a plurálu ("budeme 
se zabývat", str. 15), dokonce je použitý trpný rod (celý text experimentální části). Bylo by 
vhodné zvolit si jeden způsob vyjádření a toho se pak držet v celém textu práce 
- v díle je několik překlepů a chyb; "viz." se nepíše s tečkou (str. 37), u některých názvů látek 
kolísá názvosloví, zejména u terc-butyloxykarbonylové chránící skupiny, někde jako "tert-" 
(str. 27), jinde zase se správnou alkylovou předponou, ale anglickým vyjádřením karbonylu 



jako "terc-butyloxycarbonyl-"(stejná str.), někde je předpona kurzívou, jinde bez. Numerické 
hodnoty objemu, teploty, apod. se píšou odděleně od jednotek (nesprávně: 0°C, 600ml na 
str. 31), v zápisu IR spekter chybí u výčtu maxim pásů jednotky, tj. reciproké centimetry. 
- na začátku experimentální části by bylo vhodné představit celou syntézu formou schématu 
- látky v experimentální části by mohly být popsány čísly, což by umožnilo lepší přehled mezi 
připravenými látkami. U jednotlivých postupů přípravy látek mohlo být uvedené i reakční 
schéma. 
Otázky: 
1. V teoretické části (str. 14) autorka uvádí první práce zabývající se dendrimery. Mohla by 
autorka popsat základní strukturu těchto látek? 
2. Připravené dendrimery byly charakterizovány pomocí FTIR spektroskopie měřením vzorků 
v KBr tabletách. Nebylo by vhodnější použití rychlejší ATR techniky? 
3. Často se hodnoty teplot tání zapisují jako teplotní rozpětí. Avšak u všech připravených 
látek je uvedena teplota tání jako jedna hodnota. Proč? 
4. V postupu přípravy látky (2) je v diskusi uveden reakční čas 12 hodin (str. 39, Obr. 18). 
V experimentální části (str. 27) je psáno, že reakce se po 14 h zchladila na pokojovou 
teplotu. Jaký byl skutečný reakční čas? Stejný případ je u látky (3). 
5. Jakým způsobem budou provedeny permeační experimenty s připravenými dendrimery? 
Jaká léčivá látka (látky) bude hodnocena a jakým způsobem bude dendrimer i léčivá látka na 
lidskou kůži aplikovány? 
6. Jaký je předpokládaný mechanismus akce Vámi připravených dendrimerů? 
 
I přes řadu drobných nejasností v práci, studentka splnila stanovený cíl, a proto práci 
hodnotím kladně a považuji ji za přínosnou. Dílo je sepsáno dle požadavků kladených na 
tento typ práce. Je nutno podotknout, že studentka otevřela cestu přípravy dendrimerů jako 
potenciálně nadějných akcelerantů (trans)dermální permeace a rozšířila tak přístupy v této 
aplikační cestě. 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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