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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: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Teoretická část diplomové práce Jakuba Tisoně popisuje základní principy nosní aplikace, 
charakterizuje jednotlivé nosní přípravky a stručně shrnuje také informace týkající se reologie 
se zvláštním zaměřením na tixotropní chování.  
Experimentální část práce se zabývá hodnocením reologických vlastností (zejména 
tixotropie) nosních suspenzí. Pomocí tří reologických testů byl charakterizován originální 
přípravek Avamys® a 4 vzorky generického přípravků v různých stádiích formulace.  
Práce je celkově napsána čtivě bez většího množství gramatických a stylistických chyb, 
obahuje však celou řadu chyb formálních (viz níže). Práci studenta s literaturou hodnotím 
spíše jako podprůměrnou a některé z použitých zdrojů neshledávám relevantní pro odbodné 
vědecké práce (přednášky, materiály Moodle, wikipedie apod.). 
 
Předkladaná práce však i přes uvedené připomínky splňuje po formální i obsahové stránce 
požadavky běžně kladené na tento typ prací, a proto jí doporučuji k obhajobě. 
 
Dotazy a připomínky:  
Formální přípomínky: 
- doporučovala bych všechny obrázky přeložit do češtiny 
- doporučovala bych u popisu metod používat pasivní tvar (pracoval jsem s rotačním 
reometrem x pracovalo se s rotačním reometrem) 
- jednotlivé citace jsou v textu uváděny zpřeházeně - začíná se citací 1, pokračuje 9, 2, 9, 2, 
3, 7 atd. 



- v případě citace odrážek se jednotlivé citace uvádějí buďto před dvojtečku, nebo ke každé 
odrážce zvlášť 
- popisky obrázků se uvádějí pod obrázek 
- všechny obrázky i tabulky by měly mít odkaz v textu 
- doporučovala bych uvést, že některé pojmy jsou synonyma (např. rychlostní spád a 
rychlostní gradient) 
- značka pro úhel (°) je dle mého názoru nula jako horní index - jiný význam (str. 26)  
- obrázek 11 je uveden až po obrázku 13 
- v metodice není nutné uvádět všechny detaily jako je např. zapnutí PC 
 
 
Dotazy: 
1. str. 10: Uvádíte, že absorpce hydrofilních látek je obecně nízká a že absorpce lipofilních 
látek je srovnatelná s intravenózní aplikací. Jak je to obecně s biologickou dostupností? Je 
lepší u hydrofilních nebo lipofilních látek? Je biologická závislost určena pouze mírou 
absorpce?  
2. Na str. 10 uvádíte Lipinského pravidlo pěti. Platí tato kritéria obecně nebo jen pro nosní 
aplikaci léčiv. Jak je to u perorálního podání? 
3. str. 13: Můžete prosím objasnit funkci jednotlivých pomocných látek v přípravku 
Avamys®? 
4. str. 16: Jaký je rozdíl mezi koloidy, gely a roztoky polymerů? 
5. str. 16: V textu popisujete viskozitní křivky, ale obrázek 2 znázorňuje reogramy 
jednotlivých typů toku. Můžete uvést jak by vypadaly viskozitní křivky? 
6. str. 20: Popisujete tvorbu gelu za pomoci změny pH a teploty - jedná se v tomto případě o 
tixotropii? 
7. Proč byla pro měření zvolena teplota 32 °C? 
8. str. 37 - 38: Jak si vysvětlujete rozdílnost v hodnotách indexu konzistence (k) a indexu 
tokového chování (n) jednotlivých vzorků, když jejich viskozitní křivky jsou velice podobné? 
9. str. 44: U obrázku 21 a tabulky 5 postrádám jednotky. Můžete prosím doplnit? 
10. Vyhodnocoval jste statistickou významnost rozdílů v získaných výsledcích? Jakou 
metodou? 
11. Hodnoty znázorněné na obrázku 22 dle mého názoru neopovídají hodnotám uvedeným 
v tabulce 9 a na obrázku 23. Můžete prosím objasnit jak byly jednotlivé hodnoty získány? 
12. str. 48: Je možné, že jsou vzorky A a B tixotropní, jen potřebují delší čas pro navrácení 
do původního uspořádání? Podle čeho jste zvolil čas hodnocení jednotlivých kroků u 
krokového testu? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci Králové dne 31. srpna 2020 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 


