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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Předložená rigorózní práce má 64 stran, 20 tabulek a 20 obrázků. Cílem práce bylo studium liberace kyseliny 

listové jako modelového léčiva z oligoesterových nosičů síťovaných ethoxylovaným polyethyleniminem a 

plastifikovaných triethylcitrátem do prostředí o pH 6,0 a pH 7,0. Bylo testováno 6 různých oligoesterových 

nosičů, 3 koncentrace plastifikátoru  a 2 různá disoluční média. To poukazuje na značný rozsah experimentu.  

Teoretická část je věnována klasifikaci, charakterizaci a využití polymerních materiálů jako nosičů léčiv. 

Teoretická část je zpracována na základě 63 literárních zdrojů, je přehledná a po formální stránce na vysoké 

úrovni. K teoretické části bych měla následující připomínky a dotazy: 

str.16 i jinde: traganthová guma, karboxymethylcelulóza, karboxymethylcelulóza sodná, methycelulóza aj. 

jsou nesprávně uvedené názvy 

str.19 a 22: zmíněny "průkopnická studie Gotta a jeho skupiny" a "kritické studie Berga a Ostrupa" bez 

uvedení citace 

str.25, kap.1.9.: "Seznam…. polymerů a polymerních materiálů". Jaký je rozdíl mezi polymerem a 

polymerním materiálem 

V experimentální části je srozumitelně a jasně popsán postup experimentu. Jak byly taveny matrice při 

přípravě? Po výměně disolučního média "byly lahvičky doplněny pufrem… na původní hmotnost" (viz.str.34). 

Jak byla tato hmotnost zjištěna? 

Výsledky  experimentu jsou přehledně shrnuty v tabulkách a průběh liberace modelového léčiva znázorněn 

v grafech. V diskuzi je nastíněn možný důvod zjištěných skutečností i kriticky uznáno, že některé výsledky 

bude třeba prověřit dalšími studiemi. 

Na konci práce je uveden velice užitečný seznam zkratek. Co znamená DSC?  

Autorka odvedla práci značného rozsahu, jejíž výsledky budou užitečné při dalším studiu liberace léčiv 

z oligoesterových nosičů.  

Musím zdůraznit, že  výše uvedené připomínky jsou formálního charakteru. Předložená práce je kvalitní, 

přináší nové a užitečné poznatky. Vyhovuje všem kritétiím kladeným na rigorózní práci, a proto ji 

jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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