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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Práce má standardní členění, kapitola s názvem "Tabulky 
a grafy" by měla nést označení "Výsledky", které de fakto shrnuje. Teoretická část pojednává 
o orodispergovatelných tabletách (ODT), pomocných látkách pro jejich přípravu a jejich 
výrobě. Dílčí část je věnovaná mazadlům. Posluchačka mohla využít i novější poznatky o 
mechanismech efektu kluzných látek a jejich vlivu na vlastnosti tablet, např. Majerová et al. 
Eur J Pharm Biopharm. 2016, Ariyasu et al Int J Pharm 2016. Citace 16 a 19 vedou k určité 
pochybnosti, zda bylo věnováno dostatek pozornosti vyhledání originálních zdrojů informací.  
Experimentální část se věnuje hodnocení sypnosti a lisovatelnosti tabletovin připravených z 
testované koprocesované pomocné látky s přídavkem tří vybraných mazadel a hodnocení 
vlastností výlisků, včetně energetického profilu lisovacího procesu. S využitím zavedené 
metodiky byly získány výsledky,které jsou popisně charakterizovány v dílčích částech 
diskuze. Je škoda, že posluchačka nezkusila svá pozorování obohatit o zdůvodnění, proč 
testovaná mazadla vykazovala rozdílné chování. Zjištěné výsledky jsou shrnuty v závěrech, 
kde postrádám významnost uváděných vlivů. Přes připomínky práce přináší řadu nových 
poznatků o vlastnostech nové koprocesované pomocné látky. 
 
Dotazy a připomínky:  
1. V anglickém textu je v číslech používána desetinná tečka, nikoli čárka (abstrakt). 



2. Připomínku mám k používanému názvu směsné suché pojivo, který ne zcela vystihuje 
podstatu přípravy takové směsi společným zpracováním, tedy koprocesováním. Přestože v 
lékopise dosud tato monografie chybí, je již připravovaná na půdě PhEur a je doporučeno 
označení "koprocesované" pomocné látky (excipienty). 
3. Prosím o upřesnění, jaký význam pro výrobu ODT (str. 16) má "zmražený blistr"  
Dotazy: 
1) Jsou názvy polyvinylpyrrolidon a hydroxypropylmethylcelulosa (str.12) platnými 
lékopisnými názvy? 
2) Na str. 17 je jako strukturotvorná látky vhodná pro lyofilizaci uveden mannitol. Podle mého 
názoru má mannitol řadu nevýhod. Může posluchačka uvést nějaké další příklady látek? 
3) Pro měření rychlosti sypání se doporučuje množství 100 g vzorku. Proč posluchačka 
použila pouze 40 g? Je v odborné literatuře nějak zdůvodněn test odsypání za 3 vteřiny? 
4) Je konstatování, že mazadla nezlepšila sypnost studované koprocesované látky zjištěním 
pozitivním nebo negativním? Jaké mazadlo by tedy bylo pro danou látku nejvhodnější? S 
ohledem na požadavky USP na ODT a ostatní vlastnosti, může posluchačka shrnout, se 
kterou z tabletovin byla nejvíce spokojena? 
5) Na str. 58 posluchačka konstatuje, že: "je zajímavé, že navýšení koncentrace mazadla 
vedlo v případě MgSt a stearylfumarátu sodného k poklesu hodnot energie plastické 
deformace, zatímco v případě CaSt to bylo naopak". Je možné tyto rozdíly nějak vysvětlit, 
např. rozdílným mechanismem účinku? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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