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Diplomová práce reaguje na vzrůstající trendy poptávky po kosmetických přípravcích s obsahem 
přírodních látek. Cíle bylo u emulsí přírodní kosmetiky domácího výrobce s obsahem UV filtrů 
anorganického původu a pongamového extraktu stanovit ochranné faktory; dále posoudit 
hydratační účinek a bariérové vlastnosti formulací. 

Teoretická část diplomové práce je velmi dobře zpracována, odpovídá zadání a zaměření praktické 
části práce. Diplomantka nejdříve popisuje vliv UV záření na kůži a možnosti aktivní a pasivní ochrany 
kůže před UV zářením. Zvláštní kapitola je věnována přípravkům proti slunění s obsahem různých 
typů filtrů, které odráží UV záření nebo ho pohlcují. 

Stanovení ochranných faktorů bylo provedeno dle standardisované metodiky, voděodolnost podle 
postupu používaného British Association of Dermatologists; trans-epidermální ztráta vody, 
hydratace a pH byly měřeny na multifunkčním zařízení Courage & Khazaka MPA 5; sensorická 
analysa formulací byla hodnocena pořadovými testy. 

Výsledky prokázaly, že testované kosmetické formulace s přídavkem obou testovaných typů UV 
filtrů zajišťují dostatečný stupeň ochrany pokožky proti UV radiaci; účinek se více jak 2-násobně zvýší 
vhodnou kombinací anorganické (5-11 % přídavek) a organické (1-2,5 % přídavek) složky UV přísady. 
Testované přípravky vykazují rovněž hydratační a bariérové vlastnosti, což bylo potvrzeno mírným 
zvýšením hydratace pokožky a mírným snížením trans-epidermální ztráty vody pokožky u 12 
probandů ženského pohlaví. 

Sensorické hodnocení testovaných formulací potvrdilo, že při nižších přídavcích TiO2 a pongamolu 
nedochází ke zhoršení roztíratelnosti formulací a ani se nemění intensita barvy; přípravky jsou navíc 
voděodolné. 

Otázky oponenta diplomové práce: 
1. Jak často se v kosmetických přípravcích používá kombinace fysikálních a chemických 

ochranných filtrů s jaké to přináší výhody/nevýhody? Je legislativně upraveno dávkování 

těchto přísad? 

2. Jsou v literatuře popsány negativní změny na kůži při používání chemických ochranných 

filtrů? 

3. Přisuzujete celkově nižší hodnoty TEWL u pokožky ošetřenými formulacemi D, E, F 

(Tabulka 11) anorganické složce nebo organické složce UV filtru? 
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