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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Předkládaná práce se zabývá velmi aktuální tématikou 
liquisolid systémů. Nicméně celkový dojem z práce poněkud kazí větší množství drobných i 
závažnějších stylistických a gramatických chyb. V práci je například zavedena zkratka pro 
liquisolid systémy (LSS), nicméně v práci se vyskytují různé varianty této zkratky. PEG je 
někde popisován jako PEG, jinde jako makrogol a někde jako POE. V teoretické části, jsou-li 
uvedeny výsledky publikovaných studií, jsou tyto popsány ve třetí osobě ("oni zkoumali"). 
V práci postrádám vzorce nebo schémata, které by vedli k lepšímu pochopení struktury 
popisovaného materiálu. Uvedené obrázky jsou vesměs v horší než průměrné kvalitě (včetně 
záznamů z přístroje Zwick/Roell). 
Za největší slabinu však považuji diskusi výsledků. Zde se uchazeč omezil na pouhé 
konstatování výsledků bez nějaké snahy pokusit se je zdůvodnit. V případech, kde toto učinil, 
byly to hypotézy již jednou prezentované v publikované práci školitelky. 
 
Dotazy a připomínky:  
str. 6: Proylenglykol v poměru 10:9,5 není 95%, jak to bylo myšleno? 
str. 14: Jako jedna z výhod LSS je zde uvedena minimalizace vlivu pH na uvolňování léčiva. 
Je možné to nějak objasnit, co je tím myšleno? 
str. 16: Jakým mechanismem snižuje glycerol nitrooční tlak po perorálním podání? 
tab. 3: Pravděpodobně je zde chybně uvedena jednotka. 



str. 26: V čem se liší po chemické případně morfologické stránce Veegum a Neusilin. Z textu 
to není zřejmé. 
str. 28: Fujicalin: jaká je velikost jeho pórů? 
tab. 4: Není zde uvedeno o jaký roztok se jedná. Jsou zde pouze % propylenglykolu. 
str. 34: Proč byly zvoleny právě takové parametry lisování tablet? 
str. 35: Proč se tablety nechávaly odpočinout min 24 hod před dalším testováním? 
Je rovnice 3 v v práci správně? 
str. 50: Čím si lze vysvětlit, že plasticita byla vyšší u tablet s 45 % propylenglykolu ve 
srovnání s těmi se 40 %. Trend je přece opačný. 
Jaké jsou dopady na stabilitu účinných látek v LSS ve srovnání s konvenčními pevnými 
lékovými formami? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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