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Metodické pffstupy disolucí pevných lékových forem a ieiich využiti

ý cliplomovéptáci ďplomant r,1pracoval a kriticky zhodnotil ďsoluční metodu pro stanovení
Iéčiva mesa|az|n v čípkové lékové formě. Prctože práce vznlkala na extetním pracovišti ve společnosti
PRO.ME'D'CS Praha a.s., nemohu přímo hodnotit kvalitu vlastní labotatorní ptáce ďplo m^ntaa pfoto
je součástí posudku i následující posudek konzultanta PharmDt. Zbyřka Svobody, Ph.D. z ýše
uvedeného pracoviště.

Be Jan Něnec je yaměsÍnán ue .firně PR2.MED.CS Praba a.t od roku 2005. Po celou dobu

prokaiuje ry!'ern o obor, ev{se po{tiuněprojeuuje najebo pracounhh ýsledcícb a odborné erudici. Pinární
oblastíjebo odbornébo iájnujnu disoluce peuýcb lékoýcbforen. Z tobo důuodu je ýběr ténatu diplonoué
prárc, ktere1e yarněřeno na metodické ptrstilpJ disolucí peunjch lákoýcbforen a jyich vryu{tí, uelite ubodné

a pfrnosné,jeliko{se domníuám, fu unoitřuje Bt. Janu I'lěmcoui pre7,entouat suá dlouholeté ykušenosti u daná

oblasti a iámueň přispět k dalšínrl roiuo1i testouání na našem pracouišti.

Po počátečních inten{une1šitb kon7ultathb, kfu ful rylneryn prinárni ý{<unnj problérn a diskutoaán

obsab celé pnice, pracoual Bc. Jan Něrnec na suém textu samostatně. V tiuodu prácejejasně stanouen ú/ studie

a netodika přístupu ke yýoumanénu pmblénu. Teoretickó čúst je konpilačníbo cbarakteru a reJlektu1e

aktuální poinatk1l u oblasti disolucí peunjch lékoýcbforem u českém i me{národnirn kontextu. V této části
b1la prokáýna dostatečná analjltitká i s1ntetická scbupillÍt práLv s odboryyni 7droji. Zároueň tato ůist
posk1tuje releaantni teoretickj ýkkd prv část expeimentólní.

V experirzentální částije 7ipoňitku ýráuně t1lrne79na metodologie experirzentu, učetněpopisujednottiých

přístrljiů, cberzikálií a testů. Ilás/edná pre7,enÍace ýsledků je přebledná, lrsrrkJ strukturoaaná. Jednotlitlé

ýsledpl jsou popsánjl u souladu s tenzinologií, ryuo7,ené viuěryjsow ihlediska probleruatik1 dinlucí peun1yth

lékoýchforen akrcptouatelné. Příiniuě uníruám, { uedle uuede-icb po7yttunith souuislostijsou ryzíněryl i
no{né nedostatk3' coisuědčí o autorouě schopnosti kitickébo bodnoceniproaedeného expeimentu. Záaěreťwé

ýodnocení koresponduje s po{adauk1l obrykk kladeými <a tento 4tp (áuěrečná prán.

Záaěr Na iákladě ýše uuedenébo doporučuji diplonouou práti Bc. Jana Něnce k obbajobě.

23. 5. 2017 PharmDr. Zbryněk Suoboda, Ph.D.

osobně jsem postup práce s ďplomantem ďskutova| zhrubav deseti konzultacích, kdy se
vedle několika drobnych obsaho1 ch nejasnosti finahzovaIa hlavně fotmáIni stránka diplomové
práce. Podle mého názotu i poďe názotu konzultanta diplomant p istupoval k p ci svědomitě a
iniciativně a zvláď ptovést nejen značn obiem experimentri' ale současně tyto experimenty
adekvátně r,ryhodnotit a učinit z rnch patšičné závěry.

Z pohleduvedoucího ďplomovéptácenemámžádnézásadnípitpomínky, ďplomovouptáci
Bc. Jana Němce doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou
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