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Práce je: experimentální

a) Cíl práce je: zcela splněn  

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré

d) Popis metod: velmi dobrý

e) Prezentace výsledků: výborná

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný

Případné poznámky k hodnocení: Formální nedostatky – např.: …in vitro hodnocení in vitro 
permeaci… (s. 3), -°20 C (s. 4), sublinguální, 2x intraarteriální (Tab. 3.1 s. 9), extrudátor 
(s. 15), sublingvální podání patří pod orální podání (s. 16, 3.8.2), vedlejší dávky (s. 18), 
programová aplikace (s. 30), v části Přístroje (s.68),… Dále používání mezer za číslicemi, 
u SW by mohly být uvedeny verze, plurál v exp. části,  použitá excelová šablona (citace), 
nepřesné vysvětlení Qt(teor) (s. 30 uprostřed),… Protokol 18 by měl zřejmě být také zmíněn 
v diskuzi, podobně jako protokol 16. Také by se hodil komentář k protokolu 34. Výše 
zmíněné připomínky jsou formálního charakteru a nesnižují význam získaných výsledků.

Dotazy a připomínky: Vysvětlete větu: „Protože se jedná o otevřený systém, mají žvýkací 
gumy některá stejná omezení jako jiné pevné lékové formy.“ (s. 15 dole)
Jaká je rozpustnost kofeinu ve vodě? (s. 26)
Proč jste balila roztok dextranu do alobalu? (s. 26)
V jakých jednotkách by měla být uvedena koncentrace sojového lecitinu v připraveném 
roztoku, záleží na hustotě lecitinu při 40°C? (s. 27)
Pomocí jakého počítačového programu byly hodnoty cnk převedeny na ck? (s. 30)
Kdy byly provedeny permeační pokusy?
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji
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