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Posudek oponenta rigorózní práce 

Předložená rigorózní práce je experimentálního charakteru a je klasicky členěna. Rozsah práce je 57 stran, 

obsahuje 12 obrázků a 26 tabulek, je v ní citováno 21 literárních zdrojů. Cílem práce bylo studium vlivu 

vybraných fyzikálně-chemických vlastností přípravků , úhlu kapání a průměru kapiláry na hmotnost 

komerčních očních kapek Atropin-POS 0,5%, Emadine 0,05%, Naaxia, Pilocarpin a Pilopos 2%. Teoretická 

část práce se zabývá složením očních kapek, absorpcí léčiv po oční aplikaci, faktory ovlivňujícími velikost 

kapky, použitými přípravky. Text je sepsán přehledně a srozumitelně. Jednotlivé metody měření jsou 

uvedeny v experimentální části a popsány podrobně a srozumitelně. Výsledky práce jsou uvedeny ve 25 

tabulkách a 11 obrázcích. Následuje přehledná diskuse a závěry práce.   

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

Teor. část - str. 10 - je uvedeno, že se upravují hypoosmotické roztoky. Jak je to s roztoky 

hyperosmotickými? 

- str. 14 - Co jsou změkčovadla, maziva a přísady pro zvýšení rázové houževnatosti v plastech? 

Experiment. část - Proč není uveden výrobce Traubeho stalagmometru? Proč se měřila hustota při dvou 

teplotách a v tabulce 24 je jen jedna hodnota? 

- str. 22 - Podle čeho se volil viskozimetr pro měření, co je předběžný odhad viskozity?  

- Jak se realizoval úhel kapání 45 stupňů? Odkud pocházelo jednotné kapátko, které mělo výrazně větší 

rozměry kapacího ústí než kapátka komerčních přípravků? 

Tabulky: str. 27 -Tab. 2 - chybná druhá hodnota pro kapátko č. 3, tím špatný průměr a směrodatná 

odchylka, neovlivnila tato chyba závěry práce? 

str. 32-34 - Tab. 14-15, 17-18 - Proč chybí hodnoty pro vodu? 

 str. 41 - obr. 7 - Název obrázku nesouhlasí s obsahem obrázku 

Diskuse - často je konstatováno, že výsledky jsou v souladu s literaturou. Bylo by ale vhodné tuto literaturu 

konkrétně citovat. 

Otázka: Je možno vysvětlit příčinu velkého rozdílu hmotnosti kapky udané výrobcem a zjištěné 

experimentem u přípravku Atropin-POS?  

 

 Celkově práce vyhovuje požadavkům kladeným na práce rigorózní a proto ji doporučuji k obhajobě.  
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