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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: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

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: Diplomová práce se zabývá aplikací léčiva imiquimodu společně s 
akceleranty trandermální permeace (např. DDAK) v lipozomových formulacích a jejich 
následnou charakterizací. Tyto formulace byly aplikovány na lidskou kůži, za cílem dodání 
léčiva do epidermis. Jak uvádí autor, tyto formulace byly schopné dodat imiquimod do 
epidermis se stejnou nebo horší účinností jako komerčně dostupný léčivý přípravek 
obsahující imiquimod (Aldara krém). 
V teoretické části student popisuje kožní a nemelanomové nádory kůže, větší pozornost 
věnuje dermálnímu a transdermálnímu podání léčivých látek, popisuje účinky akcelerantů na 
propustnost kůže. Student ve své práci popisuje lipozomy, jejich strukturu, způsoby přípravy, 
zapouzdření léčiv do těchto částic a jejich následnou aplikaci na kůži. V závěru teoretické 
části je popsán způsob účinku imiquimodu, jeho použití v praxi, indikace a nežádouci účinky. 
V experimentální části je podrobně popsána příprava lipozomů dvěma metodami. Poté byla 
hodnocena ideální koncentrace imiquimodu v těchto částicích. Připravené lipozomy byly 
charakterizovany pomocí Zetasizeru (velikost částic) a optického mikroskopu (povrch a 
struktura částic). V experimentální části je podrobný postup permeačního experimentu 
prováděného na lidské kůži pomocí Franzových difuzních cel, doprovázený fotografiemi ze 
skutečného experimentu. 
Vybrané komentáře k textu: 
Z čtení diplomové práce je zřejmé, že student zvládnul danou problematiku, o čemž 
vypovídá pěkně a podrobně sepsaná teoretická část práce. Kladně hodnotím podrobný popis 



akcelerantů trandermální permeace. V textu se nicméně vyskytují drobné chyby a nejasnosti, 
např. logo FaF je neaktuální, některé zkratky chybí v seznamu zkratek (např. TNF), latinská 
slovní spojení (např. in vivo) by měla být kurzívou, u některých veličin je číselná hodnota 
psána dohromady s jednotkami, atd. Hlavním nedostatkem celé práce jsou velmi dlouhé 
věty, které ztěžují sledování obsahu. Experimentální část je detailně popsána, a pro čtenáře 
je zřejmé, že student pracoval velmi pečlivě. Fotky z práce by mohly být v budoucnu využity 
jako pomůcka (studijní materiál) pro další diplomové práce. 
Otazky: 
1. Strana 32. Během přípravy fosfátového pufru byly do pufru přidány gentamicin a absolutní 
ethanol. Proč? 
2. Strana 34. Akceleranty byly přidány v koncentraci 1% a stabilizátory lipozomů v 
koncentraci 5%. Proč byly vybrány právě tyto koncentrace? 
3. Strana 35. Po přípravě lipozomů byly tyto částice uchovávány při teplotě 32 °C až do 
dalšího dne, kdy začal permeační experiment. Kdy jste provedli charakterizaci částic? 
Bezprostředně po přípravě nebo před aplikací na kůži? Provedli jste v tomto čase test 
stability? 
4. Lipozomické formulace byly použity bez čištění. Jak si můžete být jisti, že celé množství 
imiquimodu bylo plně zapouzdřeno v lipozomu? 
5. Stránky 44-45. Kvalitní charakteristikou lipozomů je polydisperzní index (PDI), který v textu 
není zmíněn a není ani uveden v tabulce 4. Můžete se vyjádřit k PDI v souvislosti s 
lipozomy? 
5. Strana 37. V textu je psáno, že 200 μl lipozomové formulace a 25 μl přípravku Aldara 
obsahují stejné množství (1 mg) imiquimodu. Je tomu skutečně tak? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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