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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:       
 
Dotazy a připomínky: K práci mám následující připomínky a dotazy: 
- na 1. straně práce je bohužel špatně uveden název fakulty; název látky Makrogol 200 
v názvu práce by bylo vhodné psát s počátečním velkým písmenem. 
Obsah - Abstrakty a Cíl práce bych zahrnula již do číslovaného obsahu; V Diskusi bych 
vyčlenila podkapitolu Hodnocení lisovacího procesu 
Úvod - 1. věta - nesprávně česky 
Teoretická část: 
str. 12 - co je povrchová plocha - lze vyjádřit jinak? 
str. 17 - zmíněna rozvolňovadla s různými mechanismy - lze uvést příklady mechanismů? 
str. 19 - jak se měří kontaktní úhel? 
str. 30 - zmíněny Eudragity RL, RS, dále Eudragit RS PO - o jaké látky se jedná? 
str. 35 - co je absorpční faktor? 
Experimentální část: 
str. 40 - dvakrát a pokaždé jinak špatně uvedený název firmy Erweka, registrovaná značka 
by měla být v horním indexu 
str. 42 - Tab. 5 - dle mého názoru je špatně počet gramů Neusilinu  



Postup práce by bylo vhodné psát v trpném rodě anebo v 1. osobě, ne tablety se vylisovaly 
apod. 
U přípravy tablet nejsou uvedeny nastavené parametry kromě lisovací síly ani počet 
lisovaných tablet. 
str. 42 - kontrakt povrchů, str. 43 - co je matice? 
str. 43 - plasticita - lze lépe vyjádřit - co je E2+E3? 
Výsledky - zjednodušené použití termínů plastická a elastická energie není příliš vhodné, 
určitě lepší je použít energie plastické a elastické deformace, jak je správně uvedeno 
v experiemntální části 
str. 51 - Tab. 9 - lisovací tlak? v kN? 
obr. 15 - vysoké směrodatné odchylky RP u vyšších lisovacích sil - lze nějak vysvětlit? 
str. 53 - doby rozpadu nad 60 min, pouze tablety s PEG 200 s LS 0,5 kN - doba rozpadu 2 
min - jak je to možné? Ostatní tablety s extrémně nízkou pevností lisované LS 0,5 kN opět 
DR větší než 60 min? SD bych proškrtla 
Literatura - časopisy nejsou uváděny ve zkratkách; u citace 20 chybí název článku 
Dotazy: 
Proč se snižuje plasticita s lisovací silou? 
Je v plánu tyto výsledky využít pro další testování těchto LSS a případně jak? 
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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