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Posudek oponenta rigorózní práce 

Předložená rigorózní práce je experimentálního charakteru, rozsah práce je 54 normovaných stran, 

25 tabulek, 12 obrázků a 29 literárních odkazů. Cílem práce bylo zhodnotit pět komerčních dávkovacích 

systémů pro oční kapky. Práce má všechny náležité kapitoly, zpracované přehledně a kvalitně. Připomínku 

mám k Úvodu, který charakterizuje oční kapky, ale mohl nastínit důvody a význam práce.  

Teoretická část práce, zpracovaná na 11 stranách, shrnuje základní poznatky o očních kapkách, jejich 

fyzikálně-chemických vlastnostech, dávkování a používaných obalech. Ke kapitole mám tyto dotazy 

a připomínky: 

str. 11: Uvedena ideální hodnota viskozity léčivých přípravků. Nutno konkretizovat, asi neplatí pro všechny 

léčivé přípravky. 

str. 16: Opravdu neexistují pro pacienty návody na správnou aplikaci očních kapek? 

str. 19: V úvodu kapitoly Použité přípravky bych uvítala komentář k výběru právě těchto přípravků. Je to 

uvedeno na jiném místě práce? 

str. 19: Je Dextran 70 účinná látka. Je správně 0,5% roztok karmelosy? 

str. 20: Kolik glycerolu obsahuje Visine suché oči? 

Experimentální část práce popipuje realizovaná měření výstižně, srozumitelně a přehledně. Mé dotazy 

a připomínky jsou následující: 

str.23: Dopuručuji místo měření hmotnosti používat sloveso vážení. 

str. 25: Viskozita byla měřena 5x a počítán průměr, SD. Jaké požadavky jsou v Lékopisu? 

Získané experimentální výsledky jsou prezentovány logicky a přehledně ve formě tabulek a grafů. 

str. 41: Uvedené obrázky jsou převzaty nebo pořízeny v průběhu experimentu? 

str. 45 a 46: Uveden vliv rychlosti kapání a smáčení kapátka na hmotnost kapek. Je to u očních kapek 

relevantní, když se aplikuje obvykle jen 1 kapka? 

Výsledky práce jsou diskutovány a shrnuty ve dvou závěrečných kapitolách. Jaké praktické využití mohou 

mít? Pro koho jsou určena doporučení, vyplývající z experimentu (výběr kapátka, faktory ovlivňující 

hmotnost kapky aj.)? Jaký význam má hodnocení hmotnosti kapek u přípravků bez léčivé látky? 

 

Předložená rigorózní práce vyhovuje požadavkům. Doporučuji k obhajobě. 
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