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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:       
 
Dotazy a připomínky:  
1) V práci je několik překlepů (např. str. 22 "času" místo "časů"). 
2) Na str. 13 je uvedeno, že hydrogenfosforečnan vápenatý tvoří nerozpadavé tablety, ale 
dále v textu je zkoumán rozpad, lze to upřesnit? Je možné nějak předcházet dlouhé době 
rozpadu tablet obsahujících toto plnivo? 
3) Na str. 17 je uvedeno, že laktosa se využívá jako pojivo v tabletách. Můžete to detailnějí 
vysvětlit? 
4) V tabulce č. 1 na str. 44 nejsou uvedeny jednotky. 
5) V postupu přípravy směsí na str. 46 je uvedena rychlost otáčení 105 ot/min. Je to 
správně? 
6) Dr. Kulich Pharma není výrobce, ale distributor. 
7) V grafech č. 1 až 4 na straně str. 54 a 55 je popis osy x zaměnitelný s označením 
některých směsí. Označení směsí nebo použitých parametrů mělo být rozdílné. 
8) Na str. 57 je uveden graf č. 8. Proč se tento graf výrazně liší od ostatních grafů. Není šířka 
jednotlivých částí grafu způsobena chybou měření nebo výpočtu? 
9) Je možné uvést nějaký vztah mezi parametry záznamu síla-dráha a vlastnostmi 
lisovaných tablet? 
10) Čím si vysvětlujete zvýšení pevnosti u směsí laktosy a hydrogenfosforečnanu 
vápenatého dihydrátu?  
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