
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Téma diplomové práce Vlastnosti lecithinových nanoemulzí s polysorbátem 

a polyglyceroly 

Jméno studenta, studentky Kateřina Drdová 

Jméno oponenta Mgr. Pavel Berka 

      

II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce Kateřiny Drdové má rozsah rovných 100 stran česky psaného textu. Po stručném úvodu 

a vytyčení cílů práce následuje teoretická část, která se na svých 33 stranách zabývá vlastnostmi, přípravou 

a možnostmi využití jak nanoemulzí, tak použitých tenzidů. Na 6 stranách experimentální části jsou popsány 

použité metody. Následuje prezentace výsledků v 25 tabulkách, 18 grafech a 6 fotografiích. V kapitole 

Diskuze jsou tyto na 5 stranách stručně diskutovány a vyvozeny závěry, které jsou shrnuty do 6 bodů 

na str. 90. Práci nechybí český a anglický abstrakt a seznamy obrázků (vč. grafů), tabulek a citované 

literatury. 

 

Práci lze nicméně vytknout několik nedostatků: 

Jako v téměř každé DP, i zde lze nalézt překlepy (kotezid, chilomikron, …), ale není jich příliš mnoho. 

Číslování kapitol teoretické části je místy nekonzistentní. Není zcela jasné, ze kterých zdrojů vychází 

kap. 3.3. V experimentální části není uveden dodavatel Polysorbátu 80 a metoda Měření velikosti částic je 

uvedena 2x (4.3.2 a 4.3.5). Metody jsou popsány velmi (místy až příliš) stručně. V tabulkách 5.1 až 5.21 bych 

uvítal uvedení hodnot Z-Average. Možná by bylo dobré v textu předem deklarovat použitý systém číslování 

grafů. V grafu 6.1b jsou u měření 1 den po začátku přehozené píky 1 a 2, u grafů 6.8a a 6.8b nemusel být 

uveden pík 3. Z 32 zdrojů v seznamu použité literatury je 12 odkazů na webové stránky, u nichž není 

uvedeno datum a u některých by bylo dobré uvést přesnější adresu (29, 30). 

 

Na diplomantku mám následující dotazy: 

- Existují nanoemulze v/o? (str. 13 – 3.5 vs. 3.5.1) 

- Co znamená označení „dip cell“ v Tab. 5.22 až 5.24 (str. 65 – 67)? 

- Jaký typ kyvet by podle Vás umožňoval více opakování měření zeta potenciálu (str. 87)? 

- Jak ovlivňuje viskozita vzorku výsledky při měření velikosti částic pomocí DLS? 

- Domníváte se, že laserový paprsek může během DLS měření opravdu vnést dostatečné množství energie 

k přeskupení částic ve vzorku? (str. 85 – 86) 

Přínos práce spočívá hlavně v experimentální části, která přináší četné zajímavé výsledky. Práci doporučuji 

k obhajobě, zmíněné chyby a nedostatky nesnižují její celkový přínos 
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