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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: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:       
 
Dotazy a připomínky:  
Str. 29: Ve 2. odstavci je uveden průtok plynného dusíku v jednotkách ml/l, je to správně? 
Str. 32 - 41: Nejednotné zarovnání rovnic a jejich číslování. 
Str. 37 a 39: Neúplný popis nastavení přístroje, chybí některé lisovací síly u stresové 
relaxace a záznamu síla-dráha. 
Str. 44: Chybí vysvětlivky pro parametry uvedené v tabulce č.1, H, Tmax, jednotky u 
parametru 1/t jsou uvedeny jako MPa na - . Vysvětlivky nejsou řazeny abecedně. 
Str. 49,50 tab. 4,5 : V popisu tabulky jsou uvedeny síly 10, 15 kN, v tabulkách je 5 kN. Který 
údaj je správný? 
Str. 55,56, tab. 5-7: Nejednotné označení parametru. PT nebo P? 
Str. 83,84: Použitá literatura je poměrně nepřehledná, má nejednotné formátování (kurzíva, 
označení strany,ISBN…),např. cit.9 je nedopsaná a poté je uveden odkaz, u cit.18 chybí 
název článku, cit.24 znaménka +- ? 
 
V teoretické části jsou uvedeny lékové formy s ibuprofenem. Mezi nimi i potahované a 
obalované tablety. Jaký je mezi nimi rozdíl? 
Pro měření DSC byly odebírány vzorky z tablet. Z jakého místa? Může mít místo odběru vliv 
na výsledky měření? 
Na str. 49 a 50 jsou v tabulkách 3-5 uvedeny průměry a směrodatné odchylky pro parametry 
stresové relaxace až na 9 desetinných míst. Je to u těchto parametrů nutné? 
 



 
 
    
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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