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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

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: Práce hodnotí tokové vlastnosti a lisovatelnost pelet, 
mikrokrystalické celulosy a jejich směsí. Teoretická část se zabývá peletami, hodnocením 
tokových vlastností a lisovatelnosti, je sepsána přehledně. Experimentální část popisuje 
použité metody, jejichž výčet a popis není dle mého názoru zcela kompletní. V obsahu chybí 
uvedení abstraktu a cíle práce neboli zadání by bylo lépe umístit na začátek práce. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Jsou pelety určeny skutečně pro všechny způsoby podání? - str. 5;  
některé pojmy a spojení nevhodná - např. práškovaná MCC, str. 2 - lisovatelnost pojiv, str. 
20 mazivo, str. 21 tlaková síla, str. 23 předželatinovaný - lépe?, 
str. 25 - hydroxymethylcelulosy (HPMC?) - Hydromellose?;  
čísla citací by měla být u jmen autorů;  
str. 31 Oděr tablet - 2. odstavec není o oděru; rychlost otáček mísící krychle byla opravdu 
105/min?; opakované vzorce by měly mít stejné číslo - např. vzorec 10 str. 37 (navíc 
nevysvětlen); stanovení pevnosti str. 40 - byl použit jen Tablet Tester 8M i pro hodnoty RP až 
14 MPa?  
V0 ve zkratkách na str. 43 je zavádějící;  
Jaký je rozdíl mezi elastickou energií a energií spotřebovanou ve fázi elastické deformace? 
V grafech chybí označení y-osy. 
ISSN se píše zpravidla na konec citace; 
 
 



Otázky:  
1. Proč byly testovány pelety ve směsi s MCC a nebyl problém s homogenitou při rozdílné 
velikosti částic? - velikost částic by bylo vhodné specifikovat  
2. V textu je uvedeno, že tablety se rozpadají na pelety, ale také, že se fragmentují během 
lisování- jaká je tedy skutečnost? 
  
 
 
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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