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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

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: Diplomová práce přináší především nalezení AFM 
parametrů, které umožní sledování a analýzu povrchu nanovlákenných membrán s léčivy.  
   Cíl práce je přesně definován a týká se jak experimentální tak teoretické části.  V práci je 
citováno 54 literárních odkazů. Skutečný počet obrázků je podstatně vyšší než uváděných 
22, pod jedním číslem je jich několik značených jako a, b, c, d.. Nanovlákenné membrány s 
léčivy byly dodány firmou Elmarco s.r.o. Liberec.  
   Teoretická část je zaměřena na tři oblasti. Podává pěkný přehled o výrobě nanovlákenných 
membrán metodou elektrostatického zvlákňování. Popisuje princip mikroskopie atomárních 
sil. Rešeršní část byla vypracována podle zadání a uvádí poznatky ze 44 získaných 
záznamů. Všechny tři cíle zadané pro teoretickou část považuji za splněné ve vysoké kvalitě. 
Kapitola experimentální část zahrnuje pouze seznam surovin a popis přístroje a snad až 
příliš stručný popis postupu měření. Nacházím zde rozpor v seznamu vzorků - počet 9, 
přičemž PAA a 5% naproxenu je uvedeno 2krát. Zajímaly by mě detaily připevňování 
membrán na podložní sklíčko. Například: musela být použita oboustranně lepicí páska? 
Připevněny byly všechny strany membrány?  
Běžně uváděná kapitola diskuze je nahrazena kapitolou výsledky měření s poznámkami, což 
je méně přehledné (značení vzorků).  
   V kapitole Závěry jsou v sedmi bodech shrnuty nejdůležitější poznatky získané touto prací. 
   Závěrem konstatuji, že předložená práce v sobě zahrnuje jak použití vysoce náročné a ve 
farmaceutické technologii ještě málo rozšířené techniky měření, tak i hodnocení 
perspektivních nanovlákenných membrán s léčivy. Z tohoto hlediska je řešená problematika 
vysoce aktuální. Práce přináší nové poznatky týkající se využití ATM mikroskopie při studiu 
vlastností nanovlákenných membrán.  



 
 
Dotazy a připomínky:  
Na str. 38 je u Obr. 18 uvedeno "PCL + 5% naproxenu" – není v seznamu; 
Odst. 6.7 – název "nanomembrána...",  a pod ním jeden obrázek č.22 s názvem 
PVA membrány – jde o jednu, nebo více, s léčivem nebo bez, je v seznamu?  
Kde jsou uvedeny obrázky vzorků PCL + 30% naproxenu a vzorku PAA + 4% naproxenu? 
Na základě čeho autorka soudí, že naproxen v membráně PAA je v amorfní formě?  
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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