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Rigorózní práce Mgr. Lebedové se zabývá sypným vlastnostmi práškovitých materiálů, které jsou 
velmi podstatným parametrem pro všechny technologie výrob léčiv v pevné fázi. Volba tématu práce 
je tedy velmi aktuální a má přímou souvislost s praktickými potřebami farmaceutické praxe. 

Vlastní práce obsahuje přehled běžně používaných způsobů posuzování sypných vlastností, které se 

v Práškových technologiích používají a dále se věnuje především měření sypného chování na Jenikeho 

smykovém přístroji, které představuje dodnes základní metodiku posuzování reologického chování 

partikulárních látek obecně ve všech technologiích.   

V experimentální části práce se Mgr. Lebedová zabývá hodnocením čtyř granulometrických frakcí 
sorbitolu získaných z běžné výrobní produkce separací na čtyřech sítech v rozsahu 80 až 400 μm, 
které byly proměřovány při škále normálových napětích 0,03 – 0,16 kPa. Z experimentálních výsledků 
tangenciálních napětí měřených na Jenikeho smykovém přístroji byly v Mohrově projekci znázorněny 
a následně odečteny všechny základní veličiny a parametry obvykle používané pro posouzení 
sypného chování - mezní křivka toku (yield locus, YL), soudržnost (cohesion), úhel vnitřního tření 
(angle of internal friction), efektivní úhel vnitřního tření (effective angle of internal friction), pevnost v 
tahu (tensile strength) a toková funkce (flow function). 
 
Celá práce je velmi dobrá, je napsána fundovaně a výsledky práce mají svou praktickou hodnotu. 
 
K práci mám jen malé, nepodstatné připomínky:  
 

- Protože nebyla kontrolována granulometrie jednotlivých frakcí materiálu pro měření 
smykových napětí, asi by bylo vhodné více specifikovat v kap. 7.3.1 Frakcionace celý proces 
separace na sítech, aby bylo zřejmé, že z hrubších materiálů byly účinně separovány jemnější 
frakce (jedná se především o údajích o případě použitých pulzačních režimech síta, o 
množství vsádky k sítování, o čase separace…)  

- Na obrázcích Obr. 11 znázorňovat jedno zrno nemá smysl, na fotografiích by měla být 
demonstrována skupina zrn a tím tedy i pečlivost přípravy materiálu k měření – anebo v textu 
k Obr. 11 by bylo vhodné k tomu tématu pár slov napsat. Uvést na jakém mikroskopu byly 
snímky pořízeny by bylo také žádoucí.  

- Věta v  kap. 7.3.5 Smyková zkouška na str. 35, řád. 10 „Hmotnost vzorku ve smykovém 
kroužku mS jsem vypočítala podle poměru objemu smykové misky a smykového kroužku“ 
není asi úplně korektní.  



- V kap. 7.3.5 by bylo též vhodné se zmínit, že hodnoty hmotnosti vzorku ve smykovém 
kroužku mS jsou používány pro výpočet sypné hmotnosti daného vzorku, které odpovídají 
příslušnému normálovému napětí. 

- V práci je třeba přesněji rozlišovat „hustotu prášku“ – tedy hustotu pevné fáze a „hustotu 
velikostních frakcí sorbitolu“ (kap. 9.2 Optimalizace konsolidace, str. 60, řád. 14), kde se 
jedná o sypnou hmotnost dané frakce při daném normálovém zatížení. Údaje o sypné 
hmotnosti při daném normálovém namáhání je vhodné přidávat potom jako samostatný 
sloupec do přehledů o sypných vlastnostech daného materiálu (např. Tab 21), poněvadž se 
jedná o jeden z nejvýznamnějších parametrů sypného chování. 

 
Text je napsán pečlivě bez pravopisných chyb a překlepů, snad jen str. 26, 6. řád. zespodu „ktomu“ 
 
Závěrem bych chtěl konstatovat, že předkládaná práce je vypracovaná velmi pěkně, obsahuje pečlivě 
naměřené údaje o sypných vlastnostech daného materiálu v daných frakcích a korektní závěry o 
hodnotách „flow functions“, které odpovídaly látkám „volně tekoucím“. 
 
Musím se též zmínit s obdivem o konzultantce předkládané práce doc. Zdeňce Šklubalové, která si 
našla čas absolvovat celé zdlouhavé, na pečlivost náročné měření sypných vlastností na Jenikeho 
přístroji společně s Mgr. Lebedovou. 
 
Předkládaná práce obsahuje všechny atributy, které jsou na rigorózní práce kladeny a proto 
D o p o r u č u j i tuto práci k obhajobě. 
 
Doc. Ing. Tomáš Svěrák, CSc 
 
stálý zástupce ČR v pracovní skupině Partikulárních látek European Federation of Chemical Engineering 
 
-  Ústav chemie materiálů, Fakulta chemická,  
-  Laboratoř sdílení tepla a proudění, Fakulta strojního inženýrství, 
 
Vysoké učení technické v Brně, 
Brno, Česká republika 

 
 
V Brně dne 21. listopadu 2015 


