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Uchazeč:    Mgr. Pavel Ondrejček 

Název dizertační práce:  Studium vlivu typu plniva a typu a koncentrace kluzných látek na 

parametry rovnice lisování 

 

 Mgr. Pavel Ondrejček studoval magisterské studium v oboru farmacie na Farmaceutické 

fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze v létech 2003 – 2009. Diplomovou práci s názvem 

„Stanovení lisovatelnosti celulos“ vykonal a obhájil na Katedře farmaceutické technologie.  

 Do doktorského studia v oboru farmaceutická technologie byl přijat 29. 9. 2009. Téma 

dizertační práce bylo studium vlivu typu plniva a typu a koncentrace kluzných látek na parametry 

rovnice lisování. Lisovací rovnici vyvinul doc. RNDr. Milan Řehula, CSc., který byl současně až do 28. 11. 

2014 školitelem Mgr. Ondrejčeka. Po jeho úmrtí se stala školitelkou Prof. PharmDr. Miloslava 

Rabišková, CSc.  

 Doktorand plnil svoje povinnosti bez problémů; studium bylo dvakrát přerušeno od 1. 1. 2014 

do 30. 6. 2014 z důvodu nemoci školitele, podruhé od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015. 

Složené zkoušky: 

Fyzikální základy formování léčivých přípravků   16.  4. 2010 

Lékové formy       21. 12. 2010 

Farmaceutické pomocné látky      3. 11. 2010 

Aplikovaná matematika      14. 12. 2009 

Anglický jazyk       27.  9.  2013 

Farmaceutická technologie (státní zkouška)     4.  5.  2011 

Obhajoba dizertační práce se koná dne 3.2. 2016 v 11:30 hod. 

 

 Doktorand se v průběhu studia zapojil do výzkumného programu katedry vedeného doc. 

Řehulou, experimentální prací se zabýval intenzivně, s velkým zájmem o zadanou problematiku, často 

přicházel s inovativními nápady. Znalosti si prohloubil i v rámci stáže v podniku Zentiva, kde se seznámil 

s komplexní problematikou výzkumu, vývoje i výroby generických přípravků a patentovou 

dokumentací. Přístup doktoranda byl vždy pozitivní, pracoval s velkým nasazením, ostatním v kolektivu 

ochotně pomáhal. Jeho konkrétní experimentální činnost by mohl lépe a hlouběji zhodnotit původní 

školitel, protože v posledním roce se již výsledky sepisovaly do dizertační práce.   

 Mgr. Ondrejček se podílel na spolupráci s farmaceutickým průmyslem: v Zentivě se řešil výběr 

vhodných pomocných látek a podmínek výroby pro optimalizaci tabletových formulací, v podniku TEVA 

se jednalo o určení optimálních výrobních parametrů s ohledem na maximální kvalitu tablet. 

Doktorand byl hlavním řešitelem grantového projektu FRVŠ 10/2013 G3 (Zavedení nové úlohy na 



hodnocení lisovatelnosti tablet do speciálních praktických cvičení z farmaceutické technologie) a 

spoluřešitelem grantového projektu TAČR TA01010128 (Výzkum lyofilizovaných tablet pro alergenové 

vakcíny).  

Výsledky výzkumu prezentoval Mgr. Ondrejček na 5 národních a 2 mezinárodních 

konferencích. Je autorem a spoluautorem 6 publikací s IF (2x jako 1. autor), 5 posterů a 12 přednášek. 

Jeho práci i přístup k ní hodnotím velmi pozitivně a doporučuji ji k obhajobě. 

 

20. 1. 2016 

 

      Prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. 

        školitelka 

 

 


