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Datum obhajoby : 01.06.2017 Místo obhajoby : Hradec Králové
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Posluchačka seznámila přítomné členy komise pro obhajoby

diplomových prací s tezemi své diplomové práce, jejím průběhem a
zjištěnými výsledky. 
Po přečtení posudku školitele Doc.PharmDr.Zdeňky Šklubalové,
Ph.D. vyslechla posudek oponentky PharmDr. Petry Svačinové,
Ph.D. a reagovala na její poznámky, připomínky a odpověděla na
dotazy.
Poté ve všeobecné diskusi odpovídala na otázky a připomínky členů
komise, např.:
1. jaké hodoty fraktální dimenze jsou běžné pro primární částice?
Jsou hodnoty využitelné pro předpověď toku látek a jejich sturktury?
2. Lze mikrokrystalickou celulosu použít jako stabilizátor tekutých
disperzních soustav?
3. Je konsolidace již po několika sklepnutích významná pro
farmaceutické procesy a při manipulaci s materiály?
4. Co přesně znamená označení suroviny Avicel PH 200 LM?
5. Jaké funkce plní MCC v tabletovině?

V závěru komise konstatovala, že posluchačka odpověděla na otázky
i připomínky dostatečně a předloženou diplomovou práci obhájila
Práce byla v tajném hlasování doporučena pro uznání jako práce
rigorozní.
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