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Předložená disertační práce je zaměřena na problematiku tvorby pevných disperzí, které jsou 
využívány při formulování špatně rozpustných léčivých látek (LL). Mezi kritické parametry 
při těchto procesech patří výběr vhodného polymerního nosiče a volba vhodného výrobního 
postupu. Při tomto způsobu formulování je nutno překonat řadu těžkostí spojených  
s fyzikálně-chemickou stabilitou léčivých přípravků (LP) obsahujících pevné disperze 
léčivých látek. Zvoleným výrobním postupem, na jehož procesní parametry se autor blíže 
zaměřuje, je hot-melt extruze (HME). 

Disertant formuloval následující cíle práce:  
1. Nalézt postup k výběru vhodného polymerního nosiče jako hlavní složky pevné disperze 
pro konkrétní účinnou látku tak, aby bylo dosaženo pevného roztoku. Popsat výhody  
a nevýhody spojené s konkrétním zvoleným postupem.  
2. Ověřit a popsat vliv dostupných metod tvorby pevných disperzí z hlediska 
kvantifikovatelných vlastností produktů a nalézt nejvýznamnější z nich pro uvolňování účinné 
látky.  
3. Popsat vliv jednotlivých výrobních parametrů konkrétního zařízení (ThreeTec ZE 12)  
pro hot-melt extruzi na průběh procesu zpracování a na kvalitu získaného produktu.  
 
Disertační práce má s přílohami 117 stran a skládá se ze sedmi kapitol.  
V úvodu, který má 24 stran, jsou přehledně shrnuty poslední poznatky z uvedené oblasti. 

Experimentální část, kterou tvoří 12 stran, je sepsána stručně a přehledně. Je rozdělena do tří 
úseků. V první části autor věnoval pozornost výběru polymeru a zjištění vhodného poměru 
LL a polymerního nosiče Pro přípravu pevných disperzí zvolil tři metody: metodu litých 
filmů, metodu odpařování rozpouštědla a metodu sprejového sušení. Jako modelové léčivo 
zvolil dabigatran etexilát a použil tři různé polymery: Soluplus, Kollidon VA64 a Povidone 
K30. Pro analýzu byly zvoleny spektrální zobrazovací metody – infračervená a Ramanova 
spektroskopie. Dále byla použita nukleárně magnetická rezonance v pevné fázi (ssNMR)  
a modulovaná DSC. 



V druhé části autor zkoumal vliv metody přípravy na fyzikálně chemické vlastnosti pevných 
disperzí. Zvolená modelová směs API : polymer (febuxostat : Soluplus, 1:2 m/m) byla 
zpracována deseti různými postupy. Získané vzorky byly podrobeny analýze nukleární 
magnetickou rezonancí v pevné fázi, infračervenou a Ramanovou mikrospektrometrií, 
modulovanou diferenční skenovací kalorimetrií a analýze specifického povrchu (BET), 
mikroskopické analýze velikosti částic a disolučnímu testování. Získané výsledky byly 
zpracovány pomocí nástrojů multivariační datové analýzy. Nejrychlejší a navzájem podobný 
disoluční profil byl pozorován u vzorků získaných sprejovým sušením a hot-melt extruzí 
(HME), přestože fyzikálně chemický profil těchto dvou vzorků se značně lišil.  
Dále se autor soustředil na systematický popis procesu zpracování modelové směsi 
(febuxostat : Soluplus, 1:2 m/m) pomocí HME. Vliv jednotlivých vstupních proměnných 
parametrů konkrétního zařízení (extrudér ThreeTec ZE 12) na ukazatele průběhu procesu  
a kvalitu produktu popsal pomocí sady statisticky navržených experimentů (DoE). Zjistil,  
že jako nejvýznamnější procesní parametry v tomto ohledu je možné označit procesní teplotu 
a design šroubů. Teplota skelného přechodu jako kvalitativní parametr získaného produktu 
byla nejvíce ovlivněna procesní teplotou. 

Nejobsáhlejší kapitola Výsledky a diskuse (26 stran) má obdobnou strukturu jako 
experimentální část. 
 
V kapitole Závěry autor shrnuje poznatky získané v oblasti výběru polymeru a zjištění 
vhodného poměru LL a polymerního nosiče, vliv metod přípravy na vlastnosti pevných 
disperzí a vliv procesních parametrů hot-melt extruze na atributy kvality produktu a průběhu 
procesu.  
Autor využil spektrální zobrazovací metody a doporučil je k posouzení fyzikálního stavu 
filmů obsahujících zvolené složení LL : polymer. Určitou nevýhodou tohoto přístupu je 
náročná příprava vzorků a vyhodnocení měření. Nalezl složení vhodná pro tvorbu pevných 
disperzí – zejména Kollidon VA64 a Soluplus se 75% LL. 
Prokázal, že již samotná přítomnost polymerního nosiče způsobuje zlepšení rozpustnosti 
modelové LL. Vzorky připravené hot-melt extruzí a sprejovým sušením měly podobný 
disoluční profil a významně se lišily teplotou skelného přechodu. Jejich rozpustnost byla lepší 
než rozpustnost fyzikálních směsí stejného složení. 
Procesní parametry byly diskutovány v předešlém odstavci. 

Řešené téma je jedno z nejaktuálnějších témat z oblasti formulací omezeně rozpustných LL. 
Zvolené přístupy a design experimentů je adekvátní řešené problematice. Za velice pozitivní 
považuji zvolený přístup statisticky navrženého experimentu. 

Autor splnil všechny tři výše citované stanovené cíle.  

Příloha práce je tvořena 3 publikacemi disertanta v plném znění, z nichž jedna je již 
zveřejněna, a dvě jsou přijaty k publikování, a dále jsou zde uvedeny odkazy na dva příspěvky 
na konferencích. Publikace nejsou předmětem oponentury, protože o jejich kvalitě svědčí ta 
skutečnost, že prošly náročným redakčním řízením a byly přijaty k publikování. 
 
Připomínky a dotazy na disertanta 
Kvalitu jinak velmi hodnotné disertační práce trochu snižuje ta skutečnost, že se v ní 
vyskytuje větší množství gramatických chyb a překlepů. Především jsou to chyby 
v interpunkci, např.: 



str. 12, 8. řádek shora, str. 15, 5. a 13. řádek shora, str. 17, 1. řádek zdola, str. 22, 15. řádek 
shora, str. 23, 14. a 22. řádek zdola, str. 27, 9. řádek zdola, str. 29, 6. řádek shora, str. 46, 5. 
řádek shora, str. 51, 1. řádek zdola, str. 52, 12. řádek shora, str. 72, 6. řádek zdola, str. 73. 
řádek zdola, str. 75, 13. řádek zdola; překlepy: str. 4, 19. řádek zdola, str. 21, 15. řádek zdola, 
str. 62, 2. řádek shora, str. 69, 23. řádek zdola. 
Podle mého názoru působí rušivě ta skutečnost, že autor používá odkazy na obrázky a tabulky 
vždy v 1. pádu, např.: str. 50, 7. řádek zdola, str. 52, 6. řádek zdola, str. 65, 8. řádek shora atd. 
Dále se v textu nebo v popisu obrázků vyskytují nedokončené věty nebo zde chybí slova, 
např.: text patřící k popisu obrázku 6 (str. 50, 3. věta): „Naopak ve spektru B - vzorek 

připravený odpařováním rozpouštědla s obsahem Soluplusu a 50 % účinné látky a ve spektru D - 

vzorek připravený sprejovým sušením, obsahující Soluplus a 75 % účinné látky.“ 
Popis patřící k obrázku 12 (str. 60): „Podobně jako u infračervených spekter se krystalický 

vzorek připravený metodou nachází v grafu komponentního skóre v blízkosti krystalické fyzikální 

směsi, což může ukazovat na absenci interakcí komponent směsi v obou vzorcích.“ Jakou 
metodou byl vzorek připraven? 
Dále je v textu řada nepřesností, např. v seznamu zkratek (str. 10) je uvedeno, že FDA je 
Americká léková agentura, což je nepřesné. Je zde použito několikrát označení metody 
spektrometrie, ale dále v textu (např. na str. 22) je použito vhodnější označení spektroskopie. 
Na str. 20 (9. řádek zdola) je použit výraz škálování pro scale-up, který je podle mého názoru 
nevhodný. Na str. 56 (5. řádek zdola) použil autor výraz chemické mapování. Vhodnější by 
byl výraz spektrální mapování. V odkazu 32 (str. 80) v kapitole 6 Literatura je text názvu 
článku slitý do jednoho slova. 

Otázka: Na str. 39 jsou v druhém odstavci zmíněny parametry pro měření ssNMR 
spekter - 13C-CP-MAS- ssNMR spektra. Obě léčivé látky použité k experimentům jsou 
dusíkaté. Uvažoval jste o tom, že by mohla být měřena 15N-ssNMR spektra? Měření by 
bylo sice časově náročnější, ale mohlo by to přinést nějaké výhody?  

Přes výše uvedené drobné formální nedostatky považuji předloženou práci za velice kvalitní  
a její závěry jsou podnětné a aplikovatelné v praxi. 

Z výše uvedených důvodů, práci doporučuji k obhajobě podle § 47 VŠ Zákona 111/98 Sb. 
Student prokázal tvůrčí schopnosti a práce splnila požadavky standardně kladené na 
disertační práci v daném oboru. 
 
 

                                                                                  


