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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: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená diplomová práce se zabývá studiem 
sfingoidních bazí, které tvoří základní strukturní jednotku ceramidů. Tato skupina lipidů, která 
se vyskytuje přirozeně v kůži, se podílí na vytváření kožní bariéry, která bývá narušená u 
pacientů trpících  různými typy kožních onemocnění. Cílem práce tedy bylo prostudovat 
cytotoxicitu vybraných sfingoidních bazí potenciálně využitelných v terapii kožních 
onemocnění na dvouch buněčných liniích. Také byly sledovány morfologické změny těchto 
buněčných kultur způsobené testovanými látkami. 
V teoretické části diplomantka velmi pěkně popisuje strukturu lidské kůže, roli a funkci 
kožních lipidů, zaměřuje se na ceramidy a sfingoidní baze, také zmiňuje nejběžnější kožní 
onemocnění. V rámci experimentální části práce byly testovány čtyři sfingoidní báze - 
sfingosin, fytosfingosin, dihydrosfingosin a 6-hydrosfingosin a byla hodnocena jejich 
cytotoxicita na 2 buněčných liniích pomocí parametru střední hodnota toxické koncentrace. 
Studentka velmi přehledně popisuje použitou metodiku a získané výsledky,které jsou 
zpracované formou grafů. Vyzdvihnout bych chtěla fotografickou dokumentaci vlivu 
studovaných látek na obě použité buněčné linie. Tato část velmi názorně dokumentuje vztah 
mezi koncentrací bazí a poškozením buňky. Také diskuse je napsaná pěkně, líbí se mi 
srovnání vlastních výsledků s výsledky jiných autorů. 
Po obsahové stránce je práce pečlivě zpracovaná, je psaná přehledně a srozumitelně a její 
úroveň nesnižují ani občasné překlepy a drobné stylistické chyby.  
Předložená práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky kladené na diplomovou práci a 
doporučuji ji k obhajobě.  



 
Dotazy a připomínky:  
1) V práci chybí odkaz na obr. 15, ve výsledkové části jsou špatně uvedeny odkazy na 
obrázky - celé číslování je posunuté (Obr. 18 má být Obr. 17 atd.), odkazy v textu 
neodpovídají konkrétním obrázkům. 
2) Na str. 32 je uveden termín teplota přechodu přes membránu. Vysvětlete ho prosím. Jak 
se může díky hydroceramidům zvyšovat? 
3) Na str.38 píšete, že už bylo vyvinuto mnoho přípravků k obnově bariérové funkce 
obsahujících ceramidy. V čem vidíte hlavní přínos vámi testovaných sloučenin? 
4 Přestože podle vašich výsledků působí fytosfingosin na buňky nejtoxičtěji, je v 
kosmetických výrobcích běžně využíván. Nevíte jaké jsou používané koncentrace této látky v 
kosmetice?  
5) Existují studie, které sledují využití toxičtějších bazí jako chemoterapeutik?  
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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