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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Kateřina Jandovská se ve své diplomové práci zabývala studiem vlivu vybraných strukturálních 
parametrů v molekule ceramidů na jejich bariérovou funkci ve stratum corneum, zejména pak 
významu trans-dvojné vazby v poloze 4 a stereochemie na C3 sfingoidního skeletu a délky 
acylového řetězce. Nejprve si musela tři ceramidy připravit, což je sice jednoduchá acylace, 
nicméně čištění ceramidů v množství kolem 20 mg vyžaduje zručnost a pečlivost. 
Z připravených látek a dalších 5 komerčně dostupných ceramidů si diplomantka připravila 
modelové membrány simulující kožní bariéru a pomocí elektrické impedance a permeačních 
pokusů se dvěma modelovými léčivy studovala jejich propustnost. Kateřina Jandovská vždy 
měla o svou práci zájem a rozuměla tomu, co dělá, ocenila bych její samostatnost, pečlivost a 
smysl pro humor. Díky její práci jsme získali cenná data pro širší výzkum ceramidů v naší 
skupině. Tato práce splňuje všechny kritéria kladená na diplomové práce a tudíž ji doporučuji 
k obhajobě. 
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