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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Rigorózní práce Mgr. Veroniky Hubové má charakter experimentální práce, svým zaměřením směřuje spíše 

k farmaceutické technologii, týká se zabudování aktivních substancí do liposomálních nosičů. 

Práce je členěna obvyklým způsobem, má 73 stran, 34 citací a přílohu s uveřejněnoou publikací. V úvodu se 

autorka zabývá definicí, historií a principem fotodynamické terapie, zdroji světla a předkládá požadavky, které 

by měl splňovat ideální fotosensitizér (PS). Následuje podrobná klasifikace PS (str. 19-25). Další kapitola 

diskutuje možnosti distribuce PS do cílového místa, tato tématika přímo souvisí s náplní RP. Teoretická část 

se zaobírá liposomy, jejich strukturou a využitím. Příprava liposomů je diskutována na str. 40-50. Následuje 

stručně formulovaný cíl práce - příprava unilamelárních liposomů metodou extruze a dále pokus o inkorporaci 

azaftalocyaninů do liposomů.  

V experimentální části autorka popisuje přístrojové vybavení, použité výchozí sloučeniny. Dále se věnuje 

jednotlivým experimentům. Na str. 63-68 je kapitola Výsledky a diskuze, kde jsou dosažené výsledky 

prezentovány za použití grafů a tabulek. Práce je zakončena závěrem a seznamem použité literatury.  

K práci mám několik dotazů a připomínek:  

- 1. v práci je minimum překlepů a nepřesných formulací. - 2. na str. 16, obr. 4 je nepřesně uvedena struktura 

cholesterolu - řetězec v poloze 17. - 3. v celé RP by pod strukturami sloučenin, resp. léčiv měly být názvy 

s malým začátečním písmenem (otázka: Proč?) - 4. Na str. 60 je popis dvou metod inkorporace, jedná se o 

originálně vyvinuté metody, nebo autorka zapomněla uvést odkaz na příslušné metodiky (na str. 60-62 není 

jediný odkaz)? - 5. Na str. 60 a dále v celé RP je uveden termín "vortexování" - prosím, vysvětlete tento 

pojem blíže (protřepávání?), stejně na str. 52 a 63 je zmínka o "vortexu", o jaký přístroj se jedná, nějaký typ 

třepačky (fluidní či turbulentní)?. - 6. V závěru autorka konstatuje, že popsané pokusy měly povahu 

počátečních experimentů a že do budoucnosti je bude nutno poupravit, dotaz zní: v které  experimenty bude 

třeba korigovat zejména? - 7. Postrádám zmínku, kdo a jak měřil velikost liposomů (sama autorka, 

spektroskopicky?). Lze měřit velikost liposomů i pouhým mikroskopem? - 8. Jaká byla stabilita připravených 

liposomů, resp. finálních komplexů? - 9. Postrádám výsledky pro sloučeninu B3.  

Rigorózní práce má komplexní, interdisciplinární charakter. O její kvalitě nejlépe vypovídá skutečnost, že je 

součástí již zveřejnéného článku. Celkově práci považuji za velmi kvalitní a originální příspěvek k řešení dané 

problematiky a doporučuji ji k obhajobě.  
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