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II. Posudek oponenta 

 

 

    Diplomová práce Filipa Reicha je sepsána na 74 stranách.  Teoretická část je napsána na 22 stranách a je 

rozdělena do čtyř  kapitol. V prvních dvou diplomant popisuje rozdělení zrněných prášků a tablet a výrobu 

zrněného prášku. V dalších dvou kapitolách se zabývá plasticitou a elasticitou. Lze ocenit, že v práci je 

uvedena "Studie zabývající se problematikou lisování ", ve které jsou shromážděny novější pouznatky o dané 

problematice. Tato část je doplněna značným množstvím obrázků, vzorců a tabulek.  Uvedení zdroje těchto 

obrázkvšak  není v práci jednotné,  někde je u obrázku,někde pouze v textu, někde chybí. Počet použitých 

literárních zdrojů je 27. 

     Pracovní úkol je přesně definován. , je rozdělen do tří dílčích podbodů a spočívá v hodnocení plasticity 

tablet lisovaných z mikrokrystalické celulózy  Avicel PH-102.  Popis suroviny i použitých zařízení je rozsáhlý a 

většinou dostačující. U popisu zařízení jsou opět uvedeny obrázky. Z dalších uvedených pracovních postupů 

však není jasné k čemu byl  použit přístroj pro měření pevnosti tablet ( Tablet hardness tester - 

Schleunigerův přístroj ).  

     Výsledky jsou uvedeny v tabulkách a závislosti na grafech. Diskuse je vedena k jednotlivých bodům 

pracovního úkolu. Já osobně na uvedených grafech nevidím nutnost  rozdělit každou prezentovanou křivku 

do dvou , eventuálně tří úseků. Na základě čeho vůbec bylo toto rozdělení provedeno ?  Proč na grafech č 6 

a dalších nejsou znárorněny křivky pro všechny měřené hodnoty ?  Na grafu č.10 jsou uvedeny tři křivky, není 

jasné krerá z nich přísluší údajům uvedeným v této práci. Není jasné v čem jbyl rozdíl při lisování.Všechny 

práce mají uvedeny stejné parametry lisování. 

     Závěrem mohu konstatovat, že se jedná o vcelku zdařile vypracovanou diplomovou práci, předloženou i 

ve velmi pěkném písemném vyhotovení, se snahou o srozumitelnost a přehlednost. 
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