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II. Posudek oponenta 

 

Diplomantka Gabriela Skopalová předložila práci s názvem „Stanovení lisovatelnosti mikrokrystalické 

celulosy a stearanu hlinitého“. Předložená práce má rozsah 90 stran. Výsledky práce dokumentuje autor 

práce v 8 tabulkách a 16 grafech. Při zpracování práce čerpal z 26 literárních pramenů. V teoretické části se 

diplomantka zabývala dvěma problémy: 1) Charakterizovala základní studované pomocné látky 

mikrokrystalickou celulosu a stearan hlinitý. 2) Zabývala se faktory, které ovlivňují elastický odskok. Tuto část 

práce zpracovala autorka přehledně a srozumitelně, použila dostatečný počet základních přehledových 

literárních pramenů. K této části práce bych měl  několik poznámek nebo připomínek: 

Str. 9 - ..někdy se kreslí následovně.. je kreslí správné označení 

Str. 17 – 7 řádek shora ..Při pomalém pohybu lisu .. opravdu pohybu lisu?? 

Str. 25 – hodnotí se mikrokrystalická celulosa a prášková celulosa. Jaký je rozdíl ve struktuře uvedených 

látek? 

Str. 27 -  .. pod maximálním tlakem a po působení lisovací síly. Je správné uvedení tlaku a síly? 

Str. 34 – je propyphenazon drogou? 

Diplomantka v experimentální části řešila tři úkoly. Prvním úkolem bylo studium vlivu lisovacího tlaku na 

energie lisování, dalším studium vlivu lisovacího tlaku na relaxaci tablety, ke které dochází po vylisování 

tablety. Posledním úkolem bylo zjištění vlivu koncentrace stearanu hlinitého na energie lisování. V diskusi 

diplomantka získané výsledky dostatečným způsobem zhodnotila. Tato část práce je zpracována přehledně a 

srozumitelně. Výsledky práce přinášejí nový pohled na teorii lisování tablet. K experimentální části mám tyto 

připomínky:  

Str. 42 – Termín lisovací přístroj není přesné označení, vhodnější je lisovací přípravek. 

Str. 42-43 – Země výrobců zařízení je nutno uvádět v anglickém nebo českém jazyku 

Str. 45 – je správné .. o průměru cca 13 mm 

Str. 67 – může diplomantka interpretovat výsledky na grafu č. 6? 

Str. 88 – v literatuře nejsou uvedeny zkratky názvů časopisů 

Str. 90 – citace č. 24 a č. 25 mohly se uvést jako Osobní sdělení. 

Str. 92 - V annglicky psaném textu jsou některé chyby, které by bylo dobré dodatečně opravit. 

Přeložená diplomová práce Gabriely Skopalové splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce. Práci 

doporučuji k obhajobě 

 proto doporučuji k obhajobě.  
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