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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:       
 
Dotazy a připomínky: Teoretická část práce je zaměřena primárně na problematiku mísení. 
Je sepsána vcelku srozumitelně až na kapitolu o mísících zařízeních, kde postrádám  
některé základní informace o principu mísení a těchto mísičích. Dále také nesouhlasím 
s tvrzením, že fluidní procesy se používají pouze pro míchání. Můžete tedy blíže 
ocharakterizovat základní typy mísičů? Dále prosím o bližší vysvětlení variačního koeficientu, 
který je uveden na str. 19 
Pro experimentální část práce byla použita MCC typ Vivapur 12 - nenašla jsem v práci žádné 
charakteristiky této látky. O jakou MCC se tedy jedná? Pro práci by bylo dobré znát 
charakteristiky obou látek ve směsi včetně tedy kyseliny acetylsalicylové, co se týká velikosti 
částic, tvaru částic, obsahu vlhkosti. Dále by bylo vhodné charakterizovat např. i sypnost 
látek a směsi, která je důležitá pro mísení v pádovém mísiči. Jakými metodami byste 
případně tyto vlastnosti hodnotila? Můžete vysvětlit pojem baselina, který uvádíte u obr. 12 a 
13? otázka: Podle čeho byly nastaveny časy odběrů vzorků a kolikrát se otočila krychle při 
čase mísení 5 s? Odebíraly se vzorky vždy ze stejného místa? 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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