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Posuzovaná doktorská disertační práce dr. Michala Beneše se zabývá optimalizací 

technologických postupů zaměřených na zvýšení rozpustnosti léčivých látek s využitím tuhých 

disperzí. 

Vlastní práce tvoří přiměřené množství 86 stran, v příloze práce jsou prezentovány tři 

publikace tematicky přímo spjaté se zaměřením disertační práce. Doktorská disertační práce se 

opírala o spolupráci s tuzemskou farmaceutickou firmou, o vnitřní studentský grant a také o tři 

příspěvky na odborných konferencích. 

Po odborné stránce považuji až na malé výjimky disertační práci za pečlivě vypracovanou, 

cíleně členěnou ve snaze důkladně a přehledně popsat a vyhodnotit získaná experimentální data, 

poznatky a  zkušenosti.  

Název práce je výstižný, zejména vzhledem k modernímu pojetí pojmu technologie, která 

v sobě zahrnuje jak výrobní postupy, tak technické prostředky. Poněkud sporné je použití termínu 

pevné, neboť i monografie Komárek P. a kol.: „Technologie léků“ operuje s termíny tuhé látky, 

tuhé roztoky. Pojem tuhý nebo pevný je neustále diskutován nejen u disperzí. Podle mého názoru 

lze použít oba tvary. Nicméně, v tomto případě bych se ale spíše přikláněl k pojmu tuhá disperze, 

protože pojem tuhý je obvykle spojen s amorfní strukturou, zatímco pojem pevný se strukturou 

krystalickou.  

Cíle práce představují tři jasně definované okruhy, které se ve stejném členění prolínají do 

ostatních kapitol disertační práce. Oceňuji často opomíjené stanovení dílčích úkolů v kontextu 

definovaných základních cílů. 

Kapitola Úvod obsahuje pro mě nezvyklé propojení standardně krátkého úvodu a obsáhlé 

literární, teoretické části disertační práce. Na 23 stranách literární rešerše je uveden zajímavý a 

pečlivě zpracovaný přehled aktuálních poznatků o přípravě, charakterizaci a vlastnostech tuhých 

disperzí včetně statistického zpracování experimentálních dat a plánování experimentů. Na konci 

literární části bohužel chybí kritické zhodnocení dostupnosti a kvality publikovaných informací a 

dat.  

Kapitola Experimentální část obsahuje detailní popis použitých materiálů a metod. Strategii 

volby úrovní jednotlivých faktorů uvedené v tabulce 3 považuji již za tvůrčí práci, patřící spíše do 

kapitoly Výsledky a diskuze, naopak informace o zvolené modelové účinné láce (str. 56) v kapitole 

Experimentální část chybí. 

Dominantní část disertační práce je kapitola Výsledky a diskuze. Kapitola představuje 

podrobnou inventuru naměřených a statisticky analyzovaných dat, doplněnou pečlivou a věcnou 

diskuzí. Pouze podkapitola 4.3, zvláště 4.3.1 je příliš stručná, působí dojmem nedokončeného textu, 

pouhého konceptu. V jejím textu chybí odkazy na tabulky a obrázky, chudá je i diskuze. V celé 

kapitole Výsledky a diskuze jsem bohužel nenalezl konfrontaci vlastních výsledků a zkušeností 

s literárními údaji, obsažených v celé úvodní kapitole. 

Závěry práce, rozdělené do tří krátkých podkapitol, představují stručné ale zcela výstižné 

zhodnocení nejdůležitějších výsledků disertační práce, posouzení vhodnosti metod přípravy a 

složení disperzí, analýzy rozpustnosti modelové účinné látky včetně analýzy parametrické citlivosti 

procesu extruze z taveniny. 

Kapitola Literatura obsahuje pečlivě zpracovaný přehled více jak 100 citací, je však 

s podivem, že neobsahuje ani jednu citaci z loňského roku.  

Přílohu disertační práce považuji za nadbytečnou, neboť vlastní práce nemá formu komentáře 

přiložených publikací, čtenář si je tak může v případě zájmu prostudovat v elektronické formě na 

webových stránkách. 
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K doktorské disertační práci mám následující dotazy: 

 

1. Kolik experimentů by obsahoval úplný faktorový plán – str. 48?  

2. Proč je použitý neúplný faktorový plán orientován pouze na identifikaci lineárního 

matematického modelu?  

3. Tři středové body znamenají tři postupně doplňující se faktorové plány? 

4. Je přístup „1 parametr/1 experiment“ totožný s nevhodnou, ale přesto často používanou 

metodou OFAAT (One-Factor-At-A-Time)? 

5. Proč se autor domnívá, že lineární model neumožňuje odhalit interakce mezi jednotlivými 

faktory (čtyři faktory byly zvoleny na třech úrovních, pátý je diskrétní na dvou úrovních) a 

proč za lepší řešení považuje plán s 30 experimenty (str. 77)?  

6. Z čeho vychází tvrzení, že model je platný a reprodukovatelný ve vztahu ke krabicovým 

grafům na obr. 22? 

7. Existuje nebo lze najít vhodný český termín pro výraz „hot-melt extruze“? 

 

  

Formální připomínky: 

 

1. Názvy kapitol a podkapitol by neměly obsahovat výrazy v závorkách. 

2. Opakem spojitého parametru je parametr diskrétní. Spojení „nespojitý, kvalitativní parametr 

v krocích“ je poněkud netypické - str. 24 a 46.  

3. Nadbytečné používání zkratek, které nejsou spjaté s opakovaným výskytem v textu ani 

nezprostředkují snazší porozumění textu, např. EC, SDS. Podobně se v textu objevují 

zbytečná synonyma, např. „spojitě (kontinuálně)“. 

4. Nadměrné skrývání přívlastků nebo celých vedlejších vět do závorek, např. str. 69 „a jednou 

teplotou tání (odpovídající teplotě tání krystalické účinné látky)“. 

5. Používání anglicismů, např. hot-melt extruze. 

6. Popisy obrázků anglickými legendami, např. obr. 21, nebo jejich kombinacemi s českými 

termíny, např. obr. 22. 

7. Používání tabulek s českými a anglickými termíny, např. tabulka 3 a tabulka 5. Zřejmě se 

jedná o přejímání tabulek z vlastních publikací v anglickém jazyce.  

8. Zkratky SC, BC a FC např. v tabulce 7 a na obr. 17 nejsou uvedeny v sezamu zkratek. 

 

 

Závěr: 

 

Po prostudování předložené práce konstatuji, že prezentované teoretické a praktické úvahy i 

experimentální výsledky odpovídají deklarovaným cílům disertace. I přes některé výše uvedené 

výhrady hodnotím disertační práci jako fundovanou, kvalitně zpracovanou po odborné i formální 

stránce. Mohu proto konstatovat, že autor práce prokázal předpoklady pro vědecké bádání a 

samostatnou tvůrčí činnost. 

 

Závěrem konstatuji, že předložená disertační práce PharmDr. Michala Beneše splňuje 

požadavky kladené na doktorskou disertační práci podle § 47, odst. 4, zákona č. 111/1998, o 

vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Doporučuji proto práci PharmDr. Michala Beneše 

přijmout k obhajobě.   

 

 

V Praze dne 1. 6. 2017                                                        

 

 

Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. 


