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II. Posudek oponenta 

Práce Jana Horáčka zpracovává na poměrně malém prostoru informace, které diplomant vstřebal při studiu  

aktuální a léčebně atraktivní tématiky z oblasti lékových forem. Jde o práci charakterem spíše kompilační, 

než rešeršní, jak by odpovídalo jejímu názvu. K rešeršní formě jí chybí konkrétnější vymezení zdrojů 

informací, včetně zahrnutého období, zmínka o způsobu výběru literatury a metodice vyhledávání dat. 

Samotný text z principu nemůže přinášet pozatky nové, důležité je tedy o to, jakým způsobem zpracovává a 

jak předkládá poznatky již publikované. Z tohoto pohledu se mně jako oponentovi jeví jako lepší (a autorovi 

zřejmě bližší) kapitolky 3.2.1 o bioadhezi a 3.3.3.2. o lektinech. Za slabší naopak považuji pasáže 

morfologické, v nichž se vyskytuje několik terminologických chyb (např. líce na str. 5, resorpce na str. 5, 

jednoduchý epitel na str. 7, spojovací tkáň na str. 7 atd.). Poněkud nevhodný je na str. 35 nadpis "Dávkovací 

formy…" nebo např. chybné používání původně firemního názvu karbopol, vč. zkratky CP, namísto 

lékopisného termínu karbomer a zkratky jiné (viz např. str. 4, resp. 40). V posudku není prostor na 

podrobnější výčet nepřesností, je však nutné zmínit kolísavou stylistickou úroveň textu, která na mnoha 

místech příliš prozrazuje cizojazyčnou předlohu. Počet překlepů a jiných technických chyb je ovšem 

přijatelný. Uvádění citací dokládá poctivost diplomanta při číselném výčtu pramenů použitých v rámci určitého 

odstavce (např. 3.1.1., 3.2.3. nebo 3.4.4.). Snad by bylo vhodné použít některý z jiných a určitějších způsobů 

deklarace literárních zdrojů, ale přesto snaha o správnost citací patří ke kladům práce. 

Souhrnně hodnotím předložený elaborát jako práci, která s výhradami splňuje obvyklé požadavky kladené na 

kvalifikační práce daného typu a doporučuji ji k obhajobě. 
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