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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Předložená rigorózní práce je experimentálního charakteru o rozsahu 79 stran, 24 literárních odkazů, 23 

grafů a 41 tabulek. Obsahuje všechny formální náležitosti. Snad pouze seznam zkratek by měl být uveden 

v osnově, v práci je na str. 35 a 36 pod kapitolou Tabulky a grafy, není seřazen abecedně. 

Teoretická část práce se věnuje popisu procesu lisování prášků, mechanickým vlastnostem prášků, které 

charakterizují jejich lisovatelnost a pevností tablet. Zvláštní pozornost je věnována energetickému hodnocení 

lisovacího procesu, což je i náplní experimentu. V textu je uvedena řada matematických rovnic, které jsou 

(jak je obecně požadováno) číslovány, ale názvy některých veličin nejsou správné, či přesné a hlavně nejsou 

nikde uvedeny jednotky. Např.: str.14, vzorec (1) deformační napětí, str.15 průměr velikosti. Co popisuje 

rovnice (2)? Str.17 zdánlivá hustota získaná z hmotnosti a rozměrů sloupce prášku; str. 17: tlak trvalé 

deformace, str. 18: vtlačovací pevnost. K textu teoretické části mám tyto další připomínky či dotazy: 

str.8: Vysvětlete tvrzení: "Plastický tok je časově závislý a snižuje se při vzrůstajícím tlaku." 

str.12-13: Tabulka je rozdělena, je třeba opakovat název a záhlaví. 

str.13: Neúplně popsán pohyb dolního lisovacího trnu na výstředníkovém lisu (ne "lise"). 

str.14: "orální lékové formy" je asi chybně (?) 

str 16: "redukce objemu a nebo hustoty výlisku způsobená lisovací silou" - obojí se redukuje? 

str. 26: obr. bez názvu a čísla, s anglickým popisem. Prosím komentujte obrázek. 

obr. na str.28 jsou neoznačeny. 

Experimentální část práce je zpracována pečlivě a srozumitelně. Uvítala bych v práci ukázku protolu z měření 

(bylo by možné prezentovat při obhajobě?). Stručně uveďte, jaké byly nastaveny parametry na stroji, co je 

předzatížení. 

Zpracování experimentálně získaných výsledků formou tabulek a grafů je názorné a přehledné. Tab. 38 - 41 

považuji za duplicitní. Grafy 3 - 22 mají nečitelné popisky, zejména název osy y. V posledních kapitolách 

práce jsou výsledky diskutovány a v bodech uvedeny závěry. Zamyslete se prosím nad vztahem vazebné 

energie a pevností tablet, k jakým výsledkům jste dospěla v práci? Poslední poznámka se týká anglického 

abstraktu; obsahuje chyby (fiction, signifiant, slovosled věty začínající "Both dry binders…" a věty následující. 

Práci doporučuji k obhajobě.  
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