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Posudek oponenta rigorózní práce 

Předkládaná rigorózní práce je experimentálníhoo charakteru o rozsahu 78 stran. Je členěna klasicky na 

část teoretickou, experimentální, část obsahující výsledky ve formě tabulek a grafů, diskuzi a závěry. 

Cílem práce bylo odvození a návrh nového matematického modelu pro hodnocení kompresní fáze 

lisovacího procesu. V teoretické části jsou charakterizovány tablety, použité suroviny a lisovací proces, 

popis jeho průběhu s využitím různých metod a rovnice lisování a matematické modely používané pro 

jeho hodnocení. V experimentální části jsou popsány metody a postupy práce a jsou zde také uvedeny 

skripty pro statistické zpracování získaných dat. 

Na vývoji nového modelu oceňuji především snahu o zjednodušení hodnocení testu stresové relaxace, 

které je díky velkému množství dat obvykle velmi časově náročné. Hodnocení kompresní fáze lisovacího 

procesu pak díky kombinaci dvou metod umožní hodnocení viskoelastických vlastností materiálů i při 

menším rozsahu experimentální práce. Jak ale autor uvádí v zavěru, pro potvrzení použitelnosti nového 

modelu je potřeba ho ověřit na větším souboru vzorků a podrobnější analýze dat. 

 

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

V celé práci se nachází drobné překlepy. Na str. 21, Picker-Fryer model je nedokončená věta "Sleduje ale 

celý lisovací proce….za pomocí." Můžete větu doplnit? 

Na str. 13 jsou parametra záznamu síla-dráha popsány jako E1, E2, E3. V následujícím obrázku č. 5.1. 

jsou parametry popsány jako Ep, El, Ee. Jedná se o stejné parametry? 

U rovnic uvedených v teoretické části by bylo vhodné k jednotlivým parametrům uvádět jednotky. 

V rovnici č. 9, str. 19 jsou u parametrů A dolní indexy 20, 21 a 22. Mají tato čísla nějaký význam? Mohly 

by být označeny např 1,2,3? 

Jakými metodami lze provádět kategorizaci látek z hlediska jejich viskoelastických vlastností (látky křehké, 

plastické...)? 

Jaké vazebné mechanismy se uplatňují během lisování mikrokrystalické celulosy a laktosy? 

Jaká byla prodleva při měření testu stresové relaxace? 

Jaké statistické metody byly použity pro hodnocení získaných výsledků? 

Při hodnocení stresové relaxace se pro výpočet běžně používá lisovací tlak. V práci je pro hodnocení 

použita lisovací síla. Proč? V závěrech je pak někde uvedena lisovací síla, někde tlak (str.72. body 5 a 6). 

V diskuzi na str. 69. je v textu uveden odkaz na graf. 25, ten ale ve výsledcích chybí. 

Na str. 57 je označení Graf 7 uvedeno dvakrát pro různé závislosti. Doporučuji Errata. 

Na str. 68 u nově navrženého modelu uvádíte, že ze závislosti hodnot parametrů p2 a p3 na lisovací síle 

není možné vyvodit závěry. Z jakého důvodu? 

Jaký význam pro interpretaci výsledků má korelace E1 a p3 (graf 19)? 

 

I přes výše uvedené připomínky předkládaná práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práce. 

K obhajobě doporučuji.  
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