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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Práce má požadovaný rozsah, prezentované výsledky 
svědčí o pečlivosti diplomantky při realizaci experimentů. Práce po grafické stránce je velmi 
dobrá, úroveň vyjadřování  je nižší, některé pasáže jsou nejasné či méně srozumitelné.  
 
Dotazy a připomínky: Týkají se především nesrovnalostí a nejasností v teoretické části, 
méně vlastního experimentu: 
-   PGA se při formulaci léků nepoužívá (s. 7) 
-   v práci je řada citací textu citovaného v populárních nebo profesních časopisech  (s 10, 
11,18,19,20)  - informace  "z druhé ruky" jsou potom mlhavé nebo nepřesné 
-   na s. 11 je termín eroze polymerních řetězců ; 1. věta na s. 15 vyvolává dojem, že difúze 
je ovlivněna metabolismem přírodní gumy ; na s. 20 je uvedeno, že mannitol a maltosa jsou 
polysacharidy, které jsou rozkládány střevními bakteriemi (kolon je slovo nesklonné) 
-   co jsou formulované lékové částice (s. 21) 
-   chakterizace PLGA poměrem L/G tedy laktát/glykolát (seznam zkratek) je chybná (s.21) 
-   uhličitany, amidy, uretany, anhydridy, estery, orthoestery nejsou polymery (s. 26) 
-   na s. 26 je několik pasáží, které jsou nejasné, např. poslední odstavec 
-   interpretace citace 29 na s. 27 příliš paušalizuje 
-   na s. 30 je nesprávný termín antimikrobní stabilita 
-   na s. 30 není uvedeno rozpouštědlo acikloviru 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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