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Diplomantka Markéta Linková předložila práci s názvem „Stanovení lisovatelnosti plniv IX.“. 

Předložená práce je v  rozsahu 69 stran. Výsledky práce dokumentuje autorka práce ve 12 tabulkách a 5 

grafech. Při zpracování práce čerpala z 8 literárních pramenů.  

 V teoretické části diplomantka popsala jednotlivé rovnice lisování a blíže se zabývala 

nejpoužívanější Heckelovou rovnicí. Dále porovnala jednotlivé rovnice lisování. Pro přehled a porovnání 

rovnic lisování zvolila autorka vždy podrobné zpracování jedné z nich včetně uvedení tabulek.. Autorka 

se ale nepouštěla do podrobné analýzy jednotlivých rovnic s ohledem na složitost problematiky. Uvedla 

však vztahy parametrů rovnic lisování k  mechanismu formování tablety. Tuto část práce zpracovala 

autorka přehledně a srozumitelně, použila dostatečný počet základních přehledových literárních pramenů 

K této části práce mám několik poznámek nebo připomínek: 

Str. 6 až 37 – autorka v literatuře čísluje jednotlivé citace čísly, ale v textu teoretické části uvádí pouze 

autory článků a rok vydání časopisů. Některé citace v literatuře necituje. Tyto citace přejímá z citace č. 8. 

Str. 6. Může diplomantka stručně porovnat rovnice podle Heckela, Kawakity a Cooper-Eatona? 

 V experimentální části práce diplomantka při použití rovnice lisovaní navržené na katedře 

farmaceutické technologie porovnala čtyři pomocné látky používané pro přímé lisovaní tablet. Tyto 

pomocné látky posoudila z hlediska hustoty parametrů AR EP a LTP. K hodnocení krystalické pomocné 

látky použila dvouexponenciální rovnici, k  posouzení polymerních pomocných látek rovnici 

trojexponenciální. V diskusi pak diplomantka získané hodnoty parametrů rovnic lisování dostatečným 

způsobem zhodnotila. Tato část práce je zpracována přehledně a srozumitelně. Výsledky práce mají 

přinést nový pohled na teorii lisování tablet. 

 K experimentální části mám tyto připomínky:  

Str. 66 – jaké nové poznatky přináší použitá metody oproti metodě podle Cooper-Eatona? 

Přeložená diplomová práce Markéty Linkové splňuje všechny požadavky kladené na tento typ 

práce. Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 
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