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I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Předložený spis je zprávou  o teoretické a experimentální práci diplomantky na zadané téma, má rozsah 

50+1 stran, cituje 26 zdrojů informací. 

Teoretická část je zaměřena na vybrané informace o biodegradabilních polymerech se zřetelem na 

polyestery odvozené od kyselin glykolové a mléčné. Je sepsána stručně a jasně. Oponent nalezl několik 

nepřesností a nejasností. Na s. 8 se píše o polymerním transplantátu, číselný údaj o prodejnosti systémů 

v USA v roce 1997 na stejné straně není v bilionech, ale v miliardách. Pro targeting je na s. 8 termín 

"směřování", na s. 12 "cílená distribuce" a na s. 19 "cílený targeting".  Název obr. 1 pokládá oponent za 

věcně nesprávný, obrázek č. 2 by si zasloužil komentáře, pro čtenáře je nesrozumitelný. Na s. 12 se 

diplomantka zmiňuje o koloidních mikročásticích, na s. 13 o páteři polymeru, na s. 13 o syntéze polymerních 

esterů z cyklického laktonového monomeru, na s. 15 je tato informace ve správné verzi. Údaj o současném 

využití kopolymerů PLGA je jednak 15 let starý, jednak se týká nikoli jejich použití v praxi, ale použití v 

různých experimentálních pracech publikovaných v různých časopisech do poloviny 90. let. 

Část diplomové práce popisující experiment včetně jeho výsledků je přehledná. Kvalita prezentace výsledků 

by se značně povýšila uvedením jejich variability v grafické podobě. Diskuse je velmi stručná, závěry 

pregnantní. 

 

Oponent by chtěl diplomantku vyzvat k zodpovězení následujících dotazů: 

1.  Na čem závisí rychlost povrchové eroze (popis je na s. 10) a jak je možno redukovat postupnou změnu 

(zpravidla snižování) její rychlosti. 

2.  Jak je možno terminologicky správně označit "vícekrát zalomené kanálky" (s. 11) jako obvyklou 

charakteristiku porézních matric? 

3.  Co je "superkoloidní konformace", o níž je psáno na s. 20? 

4. Jak byl před spektrofotometrickým měřením odstraněn zákal, který se tvořil v některých vzorcích? 

5.  Jaká doba liberace acikloviru je vhodná, případně optimální? 

 

Závěrem je možno prohlásit diplomovou práci Hany Vondráčkové za vyhovující všem  požadavkům  

kladeným na tento typ kvalifikační práce na Univerzitě Karlově, Farmaceutické fakultě a tedy je možno 

doporučit tuto práci k obhajobě.   

 

Navrhovaná klasifikace velmi dobře  

V Hradci Králové dne 7.5. 2009 Podpis vedoucího diplomové práce 

 


