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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Diplomová práce Elišky Šestákové se zabývá studiem teplotně citlivých hydrogelů na bázi 
polydiethylacrylamidu, polyacrylamidu a polydimethylacrylamidu pomoci NMR a UV-Vis 
spektroskopie. Byl sledován fázový přechod hydrogelů v závislosti na modifikovatelných 
parametrech pomoci relaxačních NMR experimentů a taky proces uvolňovaní modelové 
látky pomoci UV-Vis spetroskopie .  
 
Tématika práce je aktuální a z jeho řešení mohou vyplynout nové podněty a praktické 
aplikace v oblasti dvousložkových polymerních systémů. Odborná úroveň práce je velmi 
dobra. Práce je zpracována velmi přehledně, logicky strukturována dobře, stanovené cíle 
jsou splněny v plném rozsahu. 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

1. V tabulce 5.4 chybí detailní popis všech sloupku.  
 

2. Na obrázku 5.7 není uveden rozsah teplot ani na obrázku ani v popisu. 
 

3. Na stránce 33 jako důvod odlišného chování vzorků PDEAAm 3 uvádí se, že 
možnou příčinou je chyba experimentu. Zda byl experiment zopakován, aby se 
eliminovala chyba experimentu? 

 
 
 
Práci  
doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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