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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Bakalářská práce Tomáše Sosny odpovídá zadání bakalářské práce.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Bakalářská práce má odpovídající strukturu, autor postupoval zcela v souladu se zadáním práce.
Jednotlivé kapitoly na sebe navazují, práce je srozumitelná a konkrétní. Jednotlivé kapitoly poskytují
dostatečné podklady pro praktickou část, praktická část popisuje odpovídajícím způsobem získané
výsledky a jejich diskuzi a závěry.
Ve své diplomové práci by měl autor vymezit část v Úvodu, nebo subkapitolu, ve které jednoznačně
vydefinuje své cíle, v této práci se cíle ztrácejí v textu v 1. kapitole. Rovněž doporučuji autorovi, aby
v diplomové práci více rozvinul diskuzi, v této práci podstatné informace shrnuje až v Závěru
(2.odstavec). Zároveň mohl své dosažené výsledky srovnat  s již známými výsledky, zejména proto,
že v případě částic kofeinu byl úspěšnější.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Práce má celkem 46 stran, je členěna do 8 kapitol, a obsahuje seznam literatury a obrázků a seznam
symbolů a zkratek.
V první části se autor věnuje superkritickým tekutinám, jejich vlastnostem a aplikacím, a dále různým
postupům, které jsou využívány k mikronizaci materiálů.Dále se věnuje řadě možností, jak může být
superkritická tekutina využívána pro přípravu nanočástic, zejména léčiv. V kapitole 6 se věnuje již
experimentální části, která popisuje využití komerčního přístroje pro superkritickou fluidní extrakci
pro mikronizaci částic vybraných léčiv, zejména kofeinu, včetně charakterizace vzniklých částic.
Následuje souhrn výsledků, stručná diskuze a Závěr.
Práce je srozumitelná, logicky navazuje, připomínky a poznámky uvádím níže.

4. Poznámky a kritické připomínky:
1. Autor se nevyhnul drobným pravopisným pochybením a laickým vyjádřením (zkorigovat). V
poslední části se často opakuje ve vytváření závěrů, což vypovídá, že nevyužil dostatečně čas a práci
dokončoval ve spěchu.
2. Autor se zmiňuje o tzv. "Green chemistry", při využití scCO2 však do ovzduší uniká plyn, který je
považován řadou vědců za významný skleníkový plyn. Jak tedy souvisí tato metoda s pojmem "green
chemistry"? V čem je přínos? Lze použitý CO2 recyklovat?
3. Autor se rovněž zmiňuje o chromatografických metodách, zde musím podotknout, že nejsou dnes
tak využívány jako LC a GC, metoda se víceméně rozvíjí.
4. Autor popisuje výsledky svých dalších pokusů jako neúspěšné (cimetidin, nifedipin). Mohl by
navrhnout komisi, které z uvedených metod s využitím SCF pro přípravu uvedených léčiv by
vyzkoušel a z jakého důvodu?
5. Práci hodnotím kladně, s ohledem na autorovo působení v laboratoři. Autor prokázal schopnost
samostatně řešit zadaný úkol, po dobu řešení se potýkal s řadou problémů, které dokázal samostatně
zvládnout. Práce tak tvoří solidní základ pro pokračování v diplomové práci.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Práce nepřináší zcela nové poznatky, je spíše literárním souhrnem o supekritických tekutinách a
možnostech jejich využití pro mikronizaci částic. Novým poznatkem, nikde doposud
nepublikovaným, je použití uvedeného přístroje, který je primárně určen pro extrakce organických
látek pro analytické účely.
Rovněž získané výsledky v případě kofeinu jsou lepší než jsou publikované, což bohužel, autor ve
své práci neposoudil a nezdůraznil.



6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Autor použil ve své práci 28 literárních zdrojů, z toho 21 zdrojů jsou odborné zahraniční knihy a
články. Nevyhnul se použití webových stránek, avšak většinou jde o odborné farmakologické
stránky. Prameny využil a vhodně citoval v průběhu své práce.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Jazyková stránka práce je v pořádku, bez výrazných gramatických pochybení. Z hlediska úpravy bych
vytkla malé obrázky, které měly být větší a zřetelnější. Naprosto nevyhovující jsou obrázky
zobrazující SEM analýzy (str.33-34), které jsou jedním z nejdůležitějších výstupů této práce.
Fotografie byly takto získány v maximální možné kvalitě přístoje, ale zřejmě nebyl žádný pokus o
vylepšení v nějaké dostupném programu pro úpravu fotografií.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Výsledky závěrečné práce budou po doplnění a rozšíření publikovány v odborném zahraničním tisku.
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