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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: V teoretické části je řada nepřesností a diskutabilních 
tvrzení, což je při nadnormativním počtu citovaných literárních zdrojů omluvitelné, např.  
tvrzení, že jsou zapotřebí plastifikátory založené na přírodní bázi (s. 10),  formulaci „materiály 
pokrývající pevné lékové formy“ (s. 13), oleyloleát jako hydrofilní látku (s. 14), látku nazvanou 
tartrát na s. 14. Na s. 17 je formulace „Studie, které pracovaly…“. Na s. 18 je: " cukry mají 
jako nosiče vysokou rychlost uvolňování", na stejné straně je použit termín tobolky, jinde 
kapsle.  Na s. 19 i jinde je: „surfaktanty nebo emulgátory“,jako by se jednalo o alternativu. 
Oponent nesouhlasí s výčtem aplikací, ve kterých se používá methylsalicylát (na s. 24), jako 
je ochucovadlo a problémová je výroba parfémů. Funkce tzv. pohlcovače UV-záření je pouze 
spekulativní a funkce látky zlepšujícího prokrvení se nezakládá na pravdě. Diplomantka 
patrně převzala tato tvrzení z necitovaných nekvalitních zdrojů. Metodická část práce svědčí  
kvalitním vedení, přehled výsledků je prezentován srozumitelně. Nezvyklá je první věta 
prezentace zadání, která činí dojem neautentického přístupu stylem „relata refero“.  
 
Dotazy a připomínky: (1) jaký je rozdíl mezi plastifikátory a změkčovadly (s. 5) ; (2) co 
znamená zkratka HPMCAS (s. 16) ;  (3) jaký je význam dvou ohřevů při měření metodou 
DSC ; (4) máte nějakou hypotézu pro vysvětlení vlivu vyšší koncentrace plastifikátoru na 
snížení rychlosti liberace kyseliny salicylové ; (5) neexistuje nějaké další vysvětlení zvýšení 
hodnoty Tg větveného terpolymeru než v práci prezentovaná restrukturalizace molekuly 
Závěr:  Jedná se o práci vyznačující se relativně rozsáhlou teoretickou částí a velmi kvalitním 
experimentem, který přináší nové poznatky.   
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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