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Vyjádření ško|ite|e k disertačnípráci:

Solid-state NMR study of structure and segmental dynamics of pharmaceutical materials based on the
solid dispersions of drugs in polymer matrices
Studium struktury a segmentové dynamiky farmaceuticl*ých materiá|ů na bázi tuhých disperzí |éčivv
po|ymerních matricích pomocí NMR spektroskopie pevného stavu
uchozečka: l ng, olívia Pol icianavó

olívia Po|icianová, zpracova|a ve své disertačnípráci téma strukturní a fyziká|něchemické charakterizace pokroči|ých formuIací aktivních ingrediencí na bázi tuhých disperzí
Uchazečka, Ing'

v po|ymerních matricÍch' Toto téma je vzh|edem k současnémusměřování farmaceutického výzkumu a

vývoje. kteni se intenzivně věnuje reformu|acím dříve objevených léčiv,poměrně aktuá|ní' Ačkoli se
můžezdát primárně zvo|ená metoda charakterizace, tedy NMR spektroskopie pevného stavu, je
výjimečná a investičně náročná, jsou moderní výzkumné a vývojové |aboratoře farmaceutických
spo|ečnostítěmito přístroji již standardně vybaveny.
Jádrem vědecké práce uchazečky by|a příprava a strukturní charakterizace mode|ových (patentově
nekolizních) disperzí kyse|iny acety|salicy|ové v různých typech po|ymerních matric. Cí|em bylo seznámit
se s tradičnímipostupy charakterizace tuhých disperzíjako je '3c cn7vRs NMR, Dsc či XRPD a dop|nit je

pokroči|ými technikami NMR spektroskopie pevného stavu. Výs|edkem tohoto výzkumu pak byla
formu|ace strukturních modelů a snaha na|ézt vztahy mezi touto strukturou a rychlostí uvo|ňování |éčiva
zpolymerní matrice. Vtéto souvis|osti provedla uchazečka rozsáh|ou sérii diso|učníchexperimentů,
ačkoli nemě|a k dispozici potřebné diso|učnízaiizení' Uchazečka se dá|e zapoji|a do příbuzných projektů
charakterizace farmaceutických produktů a to jak čistých aktivních substancí vykazujícíchznačný prvek
neuspořádání (trospium chlorid) tak i využití'9F MAs NMR spektroskopie pro charakterizaci tuhých

disperzí f|uorovaných AP| {atorvastatin). Výsledky čtyř|etépráce jsou shrnuty v pěti pub|ikacích, přičemž

celé toto čtyř|eté období mělo poskytnout uchazečce zák|ady pro případnou vědeckou kariéru ve

farmaceutickém výzkumu.

Během studía se uchazečka postupně seznamova|a s technikami ssNMR a pronika|a i do oblasti teorie
NMR spektroskopie. V ob|asti teoretických znalostí dospěla uchazečka na úroveň pokroči|éhouŽivate|e,

jež je schopen interpretovat

i

poměrně komp|ikovaná spektra' Pro dosáhnutí hlubšíhovh|edu do
prob|ematiky ssNMR by však bylo potřeba mnohem de|šíhočasu' V této souvis|osti musím však připustit,
že uchazečka by|a ve své experímentá|ní práci |imitována vyhrazeným přístrojovým časem, kteni je
bohužeI velmi omezený (ústav můževyuŽít pouze 70% přístrojovékapacity, přičemž řešených vědeckých
projektů jsou více neŽ dvě desítky).

odvedená vědecká práce je dle mého soudu kva|itní a snese přísné mezinárodní srovnání
{viz
v Mol. Pharm, 2at4, 1.1", 5:,6-530). Avšak zpracování výs|edků disertační práce do formy
předk|ádaného komentovaného souboru vyš|ých pub|ikací mi přijde poněkud nešťastné'I kvalitní
prezentace

vědecké výsledky totiž působíjaksi roztříštěně. Tato zhodnocení však není primárně uýtka k práci
uchazečky, ale pouze konstatování faktu. Osobně jsem totiž příznivcem konzervativního způsobu
prezentace disertačnípráce a to formou spisu s tradičnímč|eněnímkapito|. Pokud jde o jazykovou kvalitu
předkládané disertačnípráce, tak by zceIa jistě snesla jisté vybroušení něktených formulací.
Závérem bych chtě| zdŮraznit, Že uchazečka prokáza|a schopnosti samostatné tvůrčívědecké práce.
Ve své snaze dokončit disertačnípráci v termínu Bředepsaných čtyřech let mě přesvědči|a o své

mé připomínky k formá|ním nedostatkům předk|ádané disertačnípráce se
domnívám, že práce splňuje požadavky kladené na disertačnípráci' Nejsem si vědom jakýchko|i
cÍ|evědomosti. Přes

pochybení uchazečky ve smys|u nedodržení etických principů vědecké práce' Práce je původnía vznik|á
na zák|adě v|astní vědecké práce uchazečky či spo|upráce s kolegy ze spřátelených Iaboratoří. Proto
nemám Žádné vÝhrady proti tomu, aby před|ožená disertačnípráce by|a projednána před odbornou
komisí'

