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Posudek oponenta rigorózní práce 

Předkládaná práce se zabývá vlivem čtyř druhů mazadel na vlastnosti směsí s aglomerovaou α-laktosou 
jako modelovým plnivem. U těchto směsí jsou hodnoceny tokové vlastnosti a poté i průběh lisování a 
vylastnosti připravených tablet. Práce se zpracována pečlivě a většinou i čtivě. Mám k ní následující 
připomínky a dotazy. 
 

Připomínky: 

1) Pro statistické hodnocení mohly být uvedeny p-hodnoty použitého statistického testu. 

 

2) Nejednotné formátování a číslování rovnic textu (např. str. 28). 

 

3) V tabulce č. 1 nejsou uvedeny směrodatné odchylky pro Hausnerův poměr. 

 

4) V tabulkách č. 4 až 17 jsou možná zbytečně uváděny všechny změřené a vypočítané hodnoty. Průměry 

a směrodatné odchylky by byly dostačující. 

 

Otázky: 

1) V úvodu práce uvádíte, že aglomerovaná α-laktosa není tolik náchylná na vlhkost. Jak je to myšleno?  

Jedná se o náchylnost, která se týká stability, lisovatelnosti případně jiné vlastnosti nebo procesu? 

 

2) Při obecném popisu mazadel a jejich použití při výrobě tablet uvádíte, že mazadlo je téměř vždy 

součástí tablety. Kdy je mazadlo součástí tablety a kdy ne? Znáte nějaký případ, kdy není nutné používat 

mazadla?  

 

3) Z výsledků je zřejmé, že tablety s Compritolem měly mnohem vyšší vytlačovací sílu. V diskuzi dále 

uvádíte, že se tyto hodnoty během lisování zvyšovaly a že se matrice postupně zanášela. Matrice nebyla 

mezi jednotlivými tabletami během lisování čištěna? 

 

4) Jak si vysvětlujete mnohem vyšší dobu rozpadu tablet obsahujících stearan hořečnatý? Proč je doba 

rozpadu tablet s tímto mazadlem téměř stejná (statisticky nevýznamná) u tablet lisovaných 15 a 17 kN. 

Zvláště když je doba rozpadu tablet lisovaných 15 kN o více než 50 % vyšší než u tablet lisovaných 13 kN. 

 

5) Je vůbec možné považovat v práci použitý Compritol za kluznou látku? Z výsledků totiž vyplývá, že 

nefunguje ani jako klouzadlo ani jako mazadlo. 

 

Předkládaná práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Hradci Králové, dne 18. 10. 2017 Podpis oponenta rigorzní práce 

 


