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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Text práce je dobře čtivý, ale bohužel obsahuje některé 
odborné a formální chyby, které zmiňuji v připomínkách. Abstrakt práce není dobře nastaven 
a velkým problémem práce je absolutně nejednotné uvádění citací. 
 
Dotazy a připomínky: K práci mám následující dotazy a připomínky: 
Abstrakt - je uveden před obsahem; velká písmena pro označení retardačních složek nejsou 
vhodná, protože se nejedná o firemní názvy látek; střídání přítomného a minulého času; 
konec abstraktu popisuje spíš teorii než výsledky diplomové práce 
Teoretická část: 
6.2 Matricové tablety - umožňují zpožděné uvolňování - není správně 
str. 24-25 - matricové tablety mohou mít obal, ale totéž platí pro tablety s konvenčním 
uvolňováním léčiva, což z textu není zcela jasné 
str. 26 - Ferronat retard neobsahuje pentoxyfilin; Co tento přípravek obsahuje? 
Obr. 12, 13 - jedná se o tabulky, proč jsou označeny jako obrázky? 
Text je prostoupen řadou obrázků, ale odkazy na obrázky v textu chybí 
str. 33 - co znamená pojem "shear thinning"? 
Experiemntální část: 
str. 38 - vhodná přímo citace DP 
Co znamená konstatování, že tablety byly přelity fosfátovým pufrem v poměru 1:5? 
Dotazy k diskusi: 
Můžete vysvětlit pojem Newtonovské plato? 



str. 53 - Jak si vysvětlujete menší rozdíl viskozit v rámci koncentrací retardantů v případě 
směsi (130 - 167 Pa.s) a samotného alginátu (55-172 Pa.s)? 
Závěr: 
- v závěrech jsou uváděny zbytečně postupy - např. začátek bodu 2, bod 4 
Literatura: 
Citace jsou psány absolutně nejednotně; jsou dvojitě číslovány, názvy některých časopisů 
jsou ve zkratce a jiné ne, některé citace jsou úplné, jiné neúplné; někde je nadbytek 
informací - ISSN, DOI, ale jinde např. chybí stránky apod. 
Psaní citací má určitá pravidla a rozhodně musí být v rámci jedné práce jednotné, což v této 
práci postrádám. 
  
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci Králové dne 26.5. 2020 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 


