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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: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Předkládaná diplomová práce se zabývá vlivem interní a externí lubrikace na lisovací proces 
a vlastnosti připravených tablet. V teoretické části jsou popsány pomocné látky pro výrobu 
tablet, dále potom hodnocení sypnosti, hodnocení lisovacího procesu pomocí záznamu síla-
dráha a lisovací rovnice a hodnocení vlastností tablet. Experimentální část je zaměřena na 
vliv kluzných látek na tokové vlastnosti směsí, lisování ablet dvěma metodami s využitím 
interní i externí lubrikace a následné hodnocení tablet. Metodika práce i diskuze jsou 
sepsány srozumitelně a přehledně, v některých případech ale poměrně stručně. Diplomová 
práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce a proto ji doporučuji k obhajobě.  
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
1) U rovnic v teoretické části nejsou jednotlivých parametrů uvedeny jednotky. 
2) Některé obrázky nejsou zařazeny do textu (obr. 2,4,6). Obr. č. 5 chybí. 
3) Nejednotné číslování kapitol (2.3.2. - název celé kapitoly, 2.3.3. - jedna z metod) 
4) Nejednotné označení parametrů (např. rovnice 9, 16 - P v rovnici ale p v popisu) 
5) Gramatické a stylistické chyby, překlepy (autor Fell x Full x Fill, MG v tabulkách 7,8 ) 
6) Zkratky by mohly být seřazeny abecedně. Zkratka El je označena jako plastická energie 
(uvolněná energie z tablety po lisování), je to správně? 



7) Jednotky v tab. 9 a 10 jsou uvedeny jako mm:ss, ale hodnota je vyjádřena jako desetinné 
číslo. 
8) V grafech nejsou jednotlivé směsi ve stejném pořadí, což stěžuje orientaci ve výsledcích. 
9) V postupu práce je uvedeno, že se každá směs obsahovala 1-2 % poměr kluzných látek, 
hodnoceny jsou ale i směsi o koncentraci 0,5 %. Rychlost otáček je uvedena jako 105 
ot./min.  
10) V tabulce 4 jsou uvedeny parametry A, ve vysvětlivkách a diskuzi se používá a. Jedná se 
o stejný parametr? 
 
K páci mám následující dotazy: 
1) Jak se prováděla externí lubrikace? 
2) Jak se počítala plasticita hodnocená ze záznamu síla-dráha a elastické zotavení? 
3) V práci uvádíte, že v poslední fázi lisovacího procesu vznikají mezi částicemi materiálu 
interakce. O jaký typ interakcí se jedná a jaký vliv na jejich vznik budou mít kluzné látky? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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