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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Závěrečná práce odpovídá zadání, pouze nebyly provedeny testy rozpustnosti, a to proto, že nebylo
dosaženo výrazných rozdílů ve velikostech částic a nebylo získáno dostatečné množství produktů.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Bakalářská práce je dobře strukturována, dělí se na Teoretickou část, Praktickou část, Výsledky a
diskuzi a Závěr a je doplněna seznamem literatury. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují, jsou
dostatečně vypovídající.

Autorka se dopustila několika nepřesností, např. Biodostupnost nebude jedním z hlavních problémů
při výrobě léčiv, ale spíše při jejich aplikaci..
Zlepšení rozpustnosti léčiva - lépe by bylo zvýšení rozpustnosti
Po celou dobu je měřena koncentrace léčiva pomocí kapalinové chromatografie - jak si to autorka
představuje?
Kdy se používají při mikronizaci léčiv organická rozpouštědla?
U použitých chemikálií je vhodné uvádět čistotu.
Z hlediska vyvozených závěrů lze pouze vytknout, že málo pozornosti věnovala srovnání a porovnání
použitých podmínek superkritické fluidní technice, což byl stěžejní cíl její práce. Konstantování, že
teplota nebude mít vliv na základě XRD nemusí odpovídat skutečnosti.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Výběr pramenů je dostatečný, autorka uvádí 48 pramenů, z toho 22 jsou zahraniční odborné práce.
Práce jsou citovány odpovídajícím způsobem.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Po formální stránce je práce v souladu s požadavky na kvalitní bakalářskou práci. Autorka se
dopustila několika gramatických pochybení, např. v interpunkcích apod.
Hlavní nadpisy jsou v kapitole 2,3 velkými písmeny, v ostatních není, mělo být sjednoceno.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Prace přináší nové poznatky ve smyslu použití superkritické tekutiny pro mikronizaci léčiv.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Autorka pracovala samostatně, vysoce kladně hodnotím její přístup k laboratorní práci, kdy velmi
rychle zvládla obsluhovat náročnou techniku jakou je superkritická fluidní extrakce. I přes řadu
připomínek hodnotím práci studentky a její celkový přístup jako velmi pozitivní.
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