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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

          Mgr. Lucie Maršálková předložila rigorózní práci s názvem „Hodnocení sprejově sušených směsí 

chitosanu a paracetamolu“. Předložená práce má rozsah 120 stran. Výsledky práce dokumentuje autorka  ve 

46 tabulkách a 56 grafech. Při zpracování práce čerpala z 34 literárních pramenů.  

          V teoretické části  autorka rozpracovala problematiku přípravy tuhých disperzí metodou sprejového 

sušení, charakterizace chitosanu a diferenciální skanovací kalorimetrie. Při zpracování této části práce 

vycházela  především z nové zahraniční literatury. Tuto část práce sepsala  přehledně a srozumitelně. 

          V experimentální části se autorka  zaměřila na hodnocení krystalické a amorfní fáze paracetamolu, 

dále  na stanovení obsahu léčivé látky ve vzorcích, stanovení  vlhkosti a velikosti částic. Posledním úkolem 

bylo ovlivnění velikosti částic nastavením hodnoty proudu vzduchu a koncentrací sušeného vzorku. Autorka 

získané výsledky zpracovala do přehledných tabulek a grafů a vyvodila z nich logické závěry. Zadané úkoly 

práce autorka v plné míře splnila. 

          K práci  mám tyto dotazy nebo doporučení: 

str. 12 - vyrábí se pro farmaceutické použití chitosan v různých molekulových hmotnostech? 

str. 58 - graf č. 23 - co může být příčinou zjištěného obsahu paracetamolu nad 100 %?  

str. 109 - nesledovala autorka amorfní formu paracetamolu parametrem Tg? Byly termogramy hodnoceny 

pomocí parametů Tp a  delta H? 

str. 115 - může autorka uvést optimální parametry sušícího procesu při formování tuhých disperzí? 

str. 117-120 - autorka některé citace cituje ve zkrácené formě, jiné v nezkrácené formě. 

          Zadané úkoly autorka v plné míře splnila. Předložila práci je po obsahové i grafické formě na vysoké 

úrovni. 

          Výše uvedené připomínky nesnižují dobrou úroveň předložené práce. Autorka ji zpracovala s velikou 

pečlivostí. Předložená rigorózní práce splňuje všechny požadavky kladené na rigorózní práce, práci proto 

doporučuji k obhajobě. 
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