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Studijní program: Farmacie 

Posudek oponenta diplomové práce 

Rok obhajoby: 2021 

Rozsah práce: 62 stran, 11 obrázků, 5 tabulek, 89 citací 

Hodnocení práce:  

a) Odborná úroveň a zpracování teoretické části:    výborná 

b) Náročnost použitých metod:       velmi dobrá 

c) Zpracování metodické části (přehlednost, srozumitelnost):   výborné 

d) Kvalita získaných experimentálních dat:     výborná 

e) Zpracování výsledků (přehlednost, srozumitelnost):    výborné 

f) Hodnocení výsledků včetně statistické analýzy:    velmi dobré 

g) Myšlenková úroveň a rozsah diskuse výsledků:    výborná 

h) Srozumitelnost, výstižnost a adekvátnost závěrů:    výborná 

i) Splnění cílů práce:        výborné 

j) Množství a aktuálnost literárních odkazů:     výborné 

k) Jazyková úroveň (stylistická a gramatická úroveň):    výborná 

l) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování):  výborná 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

Případné poznámky k hodnocení:  

Diplomová práce zabývající se chováním matricových systémů složených 
z mukoadhezivních polymerů je klasicky členěna na část teoretickou, experimentální a 
diskuzi s výsledky. Teoretická část přehledně popisuje lékové systémy pro přívod léčiva do 
tlustého střeva včetně uvedení komerčně dostupných přípravků popřípadě podrobnější 
charakterizace jednotlivých forem. V experimentální části jsou srozumitelně uvedeny 
metodiky přípravy i hodnocení směsí a tablet s obsahem polymerů a účinné látky. Výsledky 
jsou shrnuty v grafech a diskutovány v kontextu s dostupnou literaturou.  

Dotazy a připomínky:  

1. V teoretické části se zabýváte cílenou distribucí léčiv do tlustého střeva, ale experiment 
byl prováděn s biorelevantním médiem simulujícím tekutiny tenkého střeva. Jsou dostupná 
také biorelevantní média simulující prostředí tlustého střeva? Předpokládal byste výrazné 
změny v měřených parametrech, pokud by bylo toto médium použito? 

2. Proč byly použity poměry polymerů 85,4:14,6 a naopak a ne např. 25:75? 
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3. Z jakého důvodu byla použita pro hodnocení viskozity uvedená množství média? (12,5; 
15; 20; 30 a 50 ml) Jaká viskozita by byla optimální i s ohledem na výsledky dalších testů? 

4. Může mít vysoká mukoadhezivní síla nějaký negativní vliv na chování matrice nebo sliznici 
tlustého střeva. Lze zjistit nějakou minimální sílu, která je dostačující pro setrvání matrice 
v kolonu?  

hodnocení, práce je: výborná k obhajobě: doporučuji 
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