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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Rigorózní práce Mgr. L. Šámalové je představena spisem o počtu 37 stran. Ze stručné kombinace úvodu s 

cílem je zřejmý celkový smysl práce. Teoretická část má odstavce rutinně informativní, následně přináší 

velmi pěkný přehled vztahů mezi strukturou hydrofobního řetězce akceleračně působících látek a jejich 

kvantitativním efektem na kožní permeaci. Využívá přitom kvalitních novějších literárních odkazů. 

Hlavní přínos práce spočívá v pečlivém provedení série permeačních in vitro pokusů velkého počtu látek 

syntetizovaných na školícím pracovišti. Pokusná metodika je popsána dostatečně a srozumitelně. Nalezená 

experimentální data jsou v práci uvedena v kondenzované podobě, ve formě tabulky 1 na straně 30 a přílohy 

na straně 32, což je u kvalifikačních prací tohoto typu poněkud nezvyklé. Především proto, že je tak ztížena 

až eliminována možnost případného zpětného ověření průběhu permeačních křivek, případně jiného 

způsobu hodnocení pokusných dat. Z hlediska aktuálního zaměření této práce však není zmíněná ztráta 

informace podstatná. 

Jako oponent mám k práci  následující  připomínky a dotazy: 
 
1. Konstatování na začátku teoretické části, konkrétně na s. 5, ř. 4 a 5 zdola, že transdermální podání je 
prakticky bez rizika pod- a předávkování, podle mne neodpovídá praktickým poznatkům.  
2.Transdermální přípravky jsou využívány hlavně při ambulantní terapii, nikoli snad pouze klinické (viz věta 
na s. 6, ř. 7 zdola). 
3.V části 4 Výsledky a diskuse, formulované jen velmi stručně, není zřejmý obsah závorky na konci prvního 
odstavce. 
4. Druhý odstavec stejné části zmiňuje o existenci několika teorií k vysvětlení  parabolické závislosti účinku 
na délce hydrofobního řetězce. Bylo by možné nějakou  z těchto teorií kontextově citovat, případně diskusně 
uplatnit? 
5. Formulace části 5 je spíše souhrnem.  
6. V části 7 Literatura je pod číslem 13 formálně nedostatečně uvedena diplomová práce, na kterou zřejmě 
rigorózní práce navazuje. 
 
Vzhledem k tomu, že uvedené připomínky a dotazy jsou pouze doplňující, hodnotím celkový přínos rigorózní 
práce Mgr. L. Šámalové jako jednoznačně vyhovující  příslušným kritériím a doporučuji ji proto přijmout 
k obhajobě.  
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