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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Diplomová práce studenta Miroslava Janouška představuje jednu z preformulační studií 
rozsáhlejšího projektu zaměřeného na přípravu a hodnocení lékových systémů s cíleným 
přívodem léčiv do kolonu. Jelikož je gastrointestinální trakt značně proměnlivý, co se týká 
množství přítomných tekutin a jejich pH, bylo cílem této práce zhodnotit vliv prostředí tenkého 
střeva na chování matricových tablet.  
Miroslav v rámci vypracovávání diplomové práce prokázal schopnost pracovat samostatně a 
velmi zodpovědně. V průběhu experimentálních prací si osvojil řadu metodik a podílel se za 
zavedené metod nových, a to především na stanovování mukoadhezivní síly.  
Během sepisování teoretické části práce se Miroslav naučil pracovat s odbornou literaturou a 
získané poznatky následně zužitkoval v rámci zpracování a diskutování dosažených výsledků.  
Velmi pozitivně hodnotím i úmístění studenta na 2. místě Technologické sekce fakultního kola 
Studentské vědecké konference a reprezentaci Katedry farmaceutické technologie na kole 
mezinárodním.  
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