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II. Posudek oponenta 

 

Předložená diplomová práce má 63 stran a je experimentálního charakteru. Práce je klasicky členěna, jen 

bych navrhla oddělit úvod a úkol respektive cíl diplomové práce. Teoretická část se zabývá především oční 

aplikací timololu, možností jeho systémové absorpce a způsoby prevence nežádoucích systémových účinků. 

Dále jsou zde popsány faktory ovlivňující velikost kapek.Teoretická část je zpracována přehledně a 

srozumitelně. Experimentální část práce se zabývá studiem vlivu efektivního průměru kapátka, fyzikálně 

chemických vlastností roztoku a úhlu kapání na hmotnost očních kapek s timololem. Ke sledování uvedených 

vlivů bylo použito pět komerčních aplikačních systémů pro oční kapky s timololem a dále jeden dispenzační 

systém tvořený plastovou lahvičkou a kapátkem. Pro hodnocení vlivu úhlu kapání byly výsledky doplněny 

hodnotami hmotností kapek vody a 0,01% roztoku benzalkonium chloridu s použitím tří komerčních 

aplikačních systémů, u nichž bylo možné použít kapátko samostatně. Díky vyššímu počtu sledovaných 

faktorů  bylo třeba sestavit experimentální část systematicky a přehledně, což se diplomantovi podařilo. 

Přehledně jsou popsány i použité metodiky.Práce obsahuje 37 tabulek, z čehož je 36 tabulek výsledkových a 

16 obrázků, z čehož je 8  grafickým vyjádřením zjištěných výsledků. Diskuse práce je zpřehledněna 

vyčleněním jednotlivých studovaných faktorů, jen bych v jejím začátku doporučila neopakovat tak široce fakta 

uvedená v teoretické části. Výsledky práce jsou shrnuty v pěti bodech závěru. V práci je použito 61 literárních 

citací. K diplomové práci mám tyto dotazy a připomínky: 

Jakou funkci mají lubrikanty v plastových lahvičkách ? (str. 14) 

Jak je to s vlivem velikosti vnějšího a vnitřního ústí kapacího nástavce na hmotnost kapky? (str. 15) 

Co je technologie "blow-fill-seal" u kapátka K4? (str. 19) 

Jak  byl vybrán viskozimetr, s jakou konstantou, jaká je jednotka pro konstantu a jaká byla korekční hodnota? 

Vhodné by bylo uvést způsob přepočtu na dynamickou viskozitu, což je zmíněno až v diskusi. (str. 22) 

Tab. 37 - str. 41 - bylo by vhodné uvést také úhel kapání. V případě přípravku RP2 je dvojnásobně nižší 

experimentálně zjištěná hodnota hmotnosti kapky. Je dávka léčiva potom dostačující? 

V obrázcích 1-2 a 7-8 by bylo vhodné uvést směrodatné odchylky. 

Obrázek 3 - vliv vnějšího průměru kapátka na hmotnost kapky - ne zcela vhodné srovnání pro všechny 

přípravky, neboť RP5 se liší výrazně povrchovým napětím 

diskuse - str. 47 - uvedena osmolarita místo osmolality, jaký je rozdíl?, citace 3-Vol?, 10 - opravdu 1884? 

Práce splňuje všechny  požadavky diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě.  
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