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Téma práce si autor/ka si vybral/a z nabídky katedry. 

Práce s literaturou autora/ky byla  Velmi dobrá. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  Dobrá. 

Invence autora/ky byla  Výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  Výborná. 

Autor/ka pracovala většinou samostatně, velmi zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a s pomocí vedoucího.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla výborná. 

Interpretace výsledků byla samostatná, s malými korekcemi.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  výborná. 

Zpracování textu práce bylo třeba korigovat a bylo pečlivé.  

Grafická a jazyková úprava byla průměrná. 

Působení autora/ky na katedře bylo přínosné. 

 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Diplomantka Aneta Svobodová se zabývala preformulačními studiemi systémů kapalina v pevné 
fázi (liquisolid systémů) - konkrétně hodnocením vlivu lisovací síly (tlaku) na jakostní parametry 
tablet připravených ze směsi Neusilinu US2 a makrogolu 200. Experimentální práce studentky 
výrazně přispěla k výzkumu těchto systémů prováděnému na Katedře Farmaceutické 
technologie. Na výsledky její práce bude možné v další etapě navázat. 
V laboratoři pracovala studentka velice zodpovědně, samostatně a pečlivě. Nad zadanou práci 
přemýšlela a nenásledovala jen bezhlavě pokyny školitele.  
Sepisování samotné práce bylo podstatně horší a vyžadovalo především z počátku značné 
množství zásahů z mé strany. Všechny připomínky a návrhy na zlepšení Aneta do práce 
zapracovala a finální verze práce je dle mého názoru nadprůměrná. 
Práce splňuje veškeré požadavky kladené na tento typ prací, a proto jí doporučuji k obhajobě. 
S ohledem na výraznou nutnost korigovat text práce jí však hodnotím jako velmi dobrou. 
 
 



Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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