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Posudek oponenta rigorózní práce 

Předložená rigorózní práce je experimentálního charakteru, má rozsah 63 stran, 45 literárních odkazů, 

27 tabulek a 23 obrázků. Cílem práce bylo připravit nanočástice z větveného polyesteru, obsahující jako 

léčivo terbinafin bazi, a to emulzní metodou za odpařování rozpouštědla. Rozsah experimentu je značný, 

byla použita dvě různá rozpouštědla, různá koncentrace léčiva; cetrimid ve funkci emulgátoru; mannitol, 

trehalosa a maltosa jako nosiče nanočástic. Byla měřena velikost připravených nanočástic na zetasizeru. 

V názvu práce je uvedeno "větvených polyesterů". Kolik jich bylo testováno? 

Teoretická část práce je na deseti stranách zpracována stručně a přehledně. Připomínku mám k některým 

nevhodně použitým výrazům (např. str. 12 - léčiva normálně těžko aplikovatelná; drsné prostředí GIT; 

str. 14-  vkládání jaderného materiálu).  

Experimentální část práce začíná seznamem přístrojů a surovin (mohlo být abecedně seřazeno). Kde byl 

syntetizován terpolymer T3? Postup přípravy je vhodně rozčleněn do několika podkapitol, přesto by mohl 

být přehlednější (např.str. 25 -  poslední dva odstavce - příliš odkazů). Jak byly vzorky sušeny, jak byla 

měřena velikost částic, když byly rozpuštěny ve vodě? Kapitola  5.3.5 Měření velikosti nanočástic 

neobsahuje potřebné údaje. 

Výsledky experimentu jsou prezentovány v tabulkách a vhodně volených sloupcových grafech. Pokud je 

tabulka rozdělena na 2 strany (viz. str. 28 a 40), mělo by se zopakovat záhlaví. Diskuze k získaným 

výsledkům je vhodně členěna dle jednotlivých testovaných parametrů. Vysvětlete prosím hypotézu 

o zvýšení viskozity terbinafinem (str. 53 dole a str. 54). 

Závěr práce je shrnut do osmi jasně formulovaných bodů. Vysvětlete tvrzení v bodě B) o solubilizaci nosiče 

a léčiva za snížené teploty. Bod C) - jak bylo zjištěno zvýšení viskozity při 30% terbinafinu? Bod E) lze 

vhodnost rozpouštědla posuzovat z granulometrického hlediska? 

 

Předložená rigorózní práce vyhovuje požadavkům, práci doporučuji k obhajobě. 
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