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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce je sepsána na 73 stranách v obvyklém členění.  Studovanou problematikou navazuje na 

výsledky získané na našem pracovišti v předchozích letech, což mohlo být v úvodu, nebo ještě lépe v 

teoretické části, zmíněno.  

Kontextové informace v teoretické části práce zaměřené ke struktuře kůže lze hodnotit jako zdařilou variantu, 

diplomantka prokázala dostatečné kompilační schopnosti. Poněkud ovšem vadí anglické popisky u obrázků 

převzatých do této části z jinak dobře citovaných pramenů. 

Zadání pracovního úkolu směřuje k experimentu a v jeho realizaci jednoznačně spočívá přínos předložené 

práce. Výsledky měření v podobě DSC záznamů z různých kombinací ohřevu a chlazení pseudoceramidu 

14S24, cholesterolu a vody představují velké množství práce, která důmyslným rozvržením pokusných 

kombinací logicky, krok po kroku, odkrývají chování směsí zmíněných látek.   

Popis experimentu je dostatečně podrobný, prezentace výsledků v podobě grafů srozumitelná, v této části 

jsem nenašel nedostatky, které by stály za zmínku. Snad jen závěrečný Souhrn mohl být formulován 

výstižněji. Překladem sousloví diplomová práce je obvykle Diploma Thesis, nebo Master Thesis. 

Ocenit lze také pečlivě vedenou diskusi, včetně vyznačení limitů, které bylo nutné uvažovat při formulaci 

dílčích závěrů.  Z nich mne zaujalo zejména hodnocení prezentované na grafech 8 až 14, resp. v tab. 1 a 2 o 

průkazu existence hydratovaných  lipidických směsí s 14S24.   

Jako oponent mám k výsledkové části tyto dotazy: 

1. Je technicky možné nějakým způsobem kontrolovat obsah a dění v DSC kelímcích v průběhu 

opakovaných měření, nebo alespoň po nich?  

2. Jaká je orientačně chemická stabilita 14S24 s ohledem na fyzikální podmínky DSC měření? 

Závěrem konstatuji, že předložená práce požadavky kladené na kvalifikační práce tohoto typu doporučuji ji k 

obhajobě. 
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