
Hodnocení bakalářské práce – oponent

Autor hodnocení: doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Oponenti: doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Téma: Příprava nanočástic léčiv s využitím superkritické tekutiny
Verze ZP: 1
Student: Bc. Tomáš Sosna

1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Práce studenta Tomáše Sosny  je zpracována podle zadání a jsou dodrženy všechny body dle kterých
byla bakalářská práce zadána.

2. Jak hodnotíte záverečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Jednotlivé hlavní kapitoly práce logicky na sebe navazují a tvoří souvislý, čitelný celek, jedinou
výtkou je název kapitoly 6, který by měl výstižněji naznačit,že od této části se jedná v práci o
experimenty, které student prováděl samostatně.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Práce se zabývá důležitou oblasti výzkumu a vývoje a to farmakologií. Využití farmaceutik je
dlouhodobě zkoumáno však stále nové poznatky v oblasti medicíny si žádají nové a zdokonalené
léky. Práce je sepsána velmi přehledně a po odborné stránce na dobré úrovni. Kapitoly teorie navazují
konkrétně na část experimentu. Ze zpracování absolventské práce je vidět,že student věnoval přípavě
experimentu a ovladnutí metody superkritické tekutiny značné množství času.Experiment nese prvky
kvalitní laboratorní práce, a s malými úpravami využitelných v technické praxi.

4. Poznámky a kritické připomínky:
V textu se nachází pár nesprávných termínů, např. str.27 konec  2-ho odstavce: mikroskopových
rozměrů správně: mikroskopických rozměrů. Jaké specifické rozdíly přípravy kofeinových a
aspirinových částic byly během přípravy sledovány?

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Téma závěrečné bakalářské práce je velmi aktuální z hlediska aplikací a využití léčiv. Speciální
metoda přípravy s využitím superkritických tekutin představuje slibnou cestu pro vývoj a modifikaci i
běžných léčiv. V tomto ohledu práce je velmi pozitivní pro další výzkum. Postup pro přípravu částic
kofeinu a aspirinu je reprodukovatelný a využitelný v technické praxi.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Literatura použita pro tuto práci odpovídá tématu a je plně postačující pro rozsah a úroveň práce.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je sepsaná čtivým způsobem,bez gramatických a stylistických chyb. Množství grafického
obsahu je vyváženo obsahu textovému.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Využití výsledků této práce a přenesení do technické praxe by bylo velmi žádané a předpokládám, že
i poměrně rychlé, i přesto , že konkrétní přístroj použitý pro práci není studentem doporučen pro
zdlouhavé přípravné práce. Příprava sub-mikronových částic kofeinu a aspirinu je určitě pozitivním
krokem k jejich lepšímu využití v organizmu.
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