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Komentáře k diplomové práci: 
Diplomová práce studentky Bc. Alžběty Dudové se zabývá vlivem přípravků na bázi konopí na 
pokožku. Pozitivní účinky kontroverzního konopí a konopných preparátů byly prokázány při různých 
potížích či nemocích lidského organismu. Účinky kanabinoidů jsou v současnosti předmětem 
výzkumu řady vědeckých pracovišť po celém světe. 
 
Předkládaná diplomová práce studuje účinnost přípravků podávaných perorálně a topicky 
v periorbitální oblasti na skupině dobrovolnic. Studie ukázala pozitivní efekt těchto přípravků 
především na redukci vrásek a zmírnění kožního mikroreliéfu.  
 
Studentka pracovala na teoretické a praktické části samostatně, zodpovědně a se zájmem o danou 
problematiku. Prokázala, že se dobře orientuje v informacích z odborné literatury a dovede je využít 
jak pro sestavení kvalitní logicky uspořádané rešerše, tak i pro konfrontování získaných výsledků 
v diskusní části práce. Oceňuji formulační a vyjadřovací úroveň, se kterou je práce sepsána. 
Studentka projevila také dobré organizační schopnosti při realizaci experimentu s dobrovolnicemi, 
kdy především díky omezením daným kovidovou epidemií bylo nutné překonávat různá organizační 
úskalí.  
 
Konstatuji, že jednotlivé body zadání práce byly splněny, použitá literatura je řádně citována a po 
kontrole v programu Theses.cz byla práce posouzena jako původní (s výsledkem 0% podobnosti), 
proto ji mohu doporučit k obhajobě.  
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