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Při vstupu do postgraduálního studia v říjnu 2011 přijal jmenovaný jako širší oblast 
svého vědeckého zaměření problematiku obtížně rozpustných léčiv zamýšlených pro perorální 
aplikaci. Vzhledem ke svojí pozici pracovníka farmaceuticko-technologického vývoje firmy 
Zentiva k.s. Dolní Měcholupy bylo toto zaměření brzy zúženo tak, aby korespondovalo se 
zájmy a programem této firmy. Konkrétně tedy na studium interakcí zadaných léčiv 
s farmaceutickými polymery s potenciálním využitím získaných poznatků v technologii 
sprejového sušení, později v technologii hot-melt extruze.  

PharmDr. M. Beneš od počátku zvládal sladit postup svých experimentů  i teoretické 
přípravy s průběžnými  pracovními nároky velké farmaceutické firmy. Dokázal přitom dobře 
využít jejího špičkového přístrojového vybavení i oborných kontaktů s pracovníky jiných 
specializací. Plně také využíval možností specializovaných firemních seminářů a kurzů. 
Absolvoval jich celkem sedm, z toho tři se zaměřením na hot-melt extruzi, a dva na pokročilé 
statistické metody. Vše následně uplatňoval v rámci doktorandské přípravy včetně zpracování 
odborných článků a vlastní disertační práce. 

Po celé období doktorského studia prokazoval PharmDr. M. Beneš schopnost 
samostatného uvažování, značného pracovního nasazení, soustavnost i mentální schopnost 
směřovat k finalizaci dílčích kroků a jednotlivých širších pracovních úkolů. Svoje kroky půlročně 
písemně sumarizoval a aktivně je posílal školiteli jako podklad pro následnou osobní konsultaci 
i jako přípravu na zpracování dvou prvoautorských publikací v impaktovaných odborných 
časopisech. Nadstavbově a zcela samostatně zpracoval také poslední, třetí publikaci na téma 
Quality by Design. 

V rámci doktorského programu absolvoval PharmDr. M. Beneš individuální přípravu 
postupně ve všech naplánovaných předmětech a bezproblémově vykonal všechny příslušné 
zkoušky. Státní závěrečnou doktorskou zkoušku absolvoval v říjnu 2015. Závěrečné 
vyhodnocení pokusů a vlastní sepsání práce poté zvládl s minimálními zásahy školitele. 

Výsledkem experimentů provedených a popsaných v rámci disertační práce se 
v souladu s původním projektem staly výstupy umožňující lépe cílený, přesnější racionální 
výběr excipientů pro vývoj léčivých přípravků výše uvedeného typu. Nové poznatky 
o interakcích aktivních látek s polymery, především jejich vlivu na disoluční profily perorálních 
aplikačních soustav mají potenciál širšího praktického uplatnění, stejně jako výsledky rozsáhlé 
studie procesních parametrů hot-melt extruze. 

PharmDr. M. Beneš tímto ve své disertační práci prokázal schopnost samostatně 

vědecky pracovat i prezentovat svoje výsledky a jeho práci doporučuji k obhajobě.  
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