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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: nedostatečná 

c) Zpracování teoretické části:  nedostatečné  

d) Popis metod: dobrý 

e) Prezentace výsledků: dobrá 

f) Diskuse, závěry:  nedostatečné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Práce je členěna klasickým způsobem, na část 
teoretickou, experimentální, výsledkovou a diskuzní a končí závěrem. V teoretické části není 
obsah jednotlivých částí příliš vyvážen, např. v části pojednávající o měřených materiálech 
(5.4) jsou karbomerům věnovány 3 strany, ačkoliv se jedná pouze o 1 vzorek, zbývajících 7 
vzorků je popsáno celkem na 4 stranách. Diskuzní část je poměrně stručná, má 3 strany 
včetně sumarizující tabulky. Množství gramatických chyb (především interpunkční 
znaménka) a překlepů odpovídá průměru. Naopak množství typografických chyb je 
nadstandardní (např. rozsah pomocí spojovníku; rozsah správně pomocí pomlčky, ale 
z obobu stran oddělené mezerou; % bez mezery; u čísel desetiny od desetinné čárky 
odděleny mezerou …). Množství stylistických chyb je enormní. Od vět, které působí jako 
nesourodé slepence ("Polotuhé přípravky jsou určené k aplikaci na kůži a sliznice s místním 
účinkem…" str. 20), přes opakující se tvrzení ("Bohužel neexistuje univerzální metoda pro 
stanovení meze toku u kapalin a polotuhých látek a v laboratorních podmínkách je 
uplatňováno několik odlišných přístupů, pomocí nichž je mez toku kvantifikována. Přestože 
neexistuje univerzální metoda, mez toku, pokud je správně používána, je velmi užitečná v 
celé řadě aplikací, pokud je správně definována." str. 11), až po naprosto nevhodný styl celé 
kapitoly (6.3). 
Celkově vzato, v celé teoretické části není snad jediná strana, kde bych nemohl něco 
vytknout. Celou diplomovou práci trochu zachraňuje praktická část, kde je za diplomantkou 
vidět kus odvedené práce v laboratoři. Pozitivně hodnotím snahu vlastními slovy zhodnotit 
výsledky a návrhy, kde mohla vzniknout chyba a jak se jí příště vyhnout.  
 



Dotazy a připomínky: P1) Citace nejsou použity chronologicky. Místy chybí, např. obr. 16. 
P2) Vzorce bych doporučil nekopírovat jako obrázky ale přepsat přímo v nástroji, který je 
součástí wordu. 
P3) Lepšímu čtení textu by mohlo oddělování odstavců, ať už odsazením 1. řádku, nebo 
mezerou mezi odstavci. 
P4) Některé obrázky jsou z důvodu nízké kvality hůře čitelné (obr. 11, obr. 13). 
P5) V textu na str. 20 se mluví o lineární oblasti, která je na obr. 13 označnena jako 1. Na 
zmiňovaném obr. nic takového není. 
P6) Tabulky 1 a 13 přetékají z jedné strany na další. 
P7) Na obr. 42 je pouze 1 datová řada. 
P8 ) V tab. 13 ani v textu není uvedeno, že se jedná o průměry z několika měření. 
 
D1) Obr. 3 není skoro vůbec popsán. Mohla byste ho popsat, např. co znázorňují rozdílné 
křivky A a B, co za veličiny je vlastně na osách? 
D2) Na str. 23 píšete o karbomerech: "Při záření na gel vlnovou délkou od 400 nm do 10 nm 
a frekvenci od 1015 Hz do 1017 Hz mají fotony záření vysokou energii a …". Mohla byste 
vysvětlit, jak u elektromagnetického záření spolu souvisí vlnová délka a frekvence? Zkuste 
spočítat, jaká frekvence odpovídá vlnové délce 400 nm. 
D3) Na str. 26 píšete o masťových základech: "Základní rozdělení je podle báze na hydrofilní 
a hydrofobní. Do hydrofilních bází řadíme: emulze  typu o/v, hydrofilní absorpci, 
polyethylenglykol, roztoky a gely polysacharidů. Do  hydrofobních  bází  zahrnujeme  
emulze,  hydrofobní absorpční  báze,  křemík - organické báze, plastové gely, tuky, 
uhlovodíky." Mohla byste toto, prosím, uvést na pravou míru? 
D4) Brolene antibiotics 1 % (str. 30) Uveďte, prosím, zdroj informací a opravte složení. 
D5) Proč je u závislostí viskozity na smykovém napětí u jednotlivých vzorků různý počet 
měření? Také počet datových bodů se u jednotlivých vzorků liší. 
D6) Jak si vysvětlujete, že u některých vzorků se naměřené křivky téměř dokonale překrývaly 
(obr. 39, 43) a u jiných se podstatně lišily (obr. 37, 41)? 
D7) Jaký je rozdíl mezi měřeními na obr. 36 a 37? 
D8) U některých měření (obr. 40, 43, 45) není vůbec patrný peak viskozity. Lze tam mez toku 
vůbec odešíst? 
 
 
   
Celkové hodnocení, práce je:  dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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