
Posudek školitele diplomové práce 
 
Bylo mi ctí být školitelem Romana Staňa a spolupracovat s ním na jeho diplomové práci               
“Effect of acid-base equilibria on the association behaviour of polyelectrolytes”. Pokud bych            
měl shrnout hodnocení do jedné věty, dovolím si tvrdit že její rozsah, obsah, forma i kvalita                
zpracování odpovídají spíše disertační než diplomové práci. Toto hodnocení odráží          
osobnostní i vědecké kvality jejího autora. 
 
Ze čtyř kapitol výsledkové části je jedna již publikována v časopise Soft Matter. Zbývající tři               
části jsou základem pro tři samostatné publikace, které plánujeme společně sepsat krátce            
po obhajobě. Text předkládané diplomové práce i její výsledky jsou takové kvality, že je lze               
bez větších úprav přímo použít jako text odborného článku. 
 
V souvislosti s předchozím bych rád vyzvedl Romanovu schopnost psaní odborných textů,            
které jsou velmi dobře strukturované a srozumitelně formulované. Při psaní textu diplomové            
práce se moje role školitele v podstatě zredukovala na jazykové korektury, zatímco do             
struktury textu nad úrovní jednotlivých vět jsem zasahoval jen minimálně. 
 
Kromě nových vědeckých poznatků o chování konkrétních studovaných systémů Romanova          
práce přinesla novou metodiku simulací dvoufázových systémů složených z         
polyelektrolytových koacervátů, v rovnováze s vodným roztokem iontů (soli). Roman byl           
postaven před otevřený metodický problém, který dokázal úspěšně vyřešit s využitím           
především svých vlastních znalostí a schopností. 
 
Během magisterského stupně studia prokázal schopnost samostatné vědecké práce, s jakou           
se obvykle setkáváme až v doktorském stupni studia. Vyhledával původní vědeckou           
literaturu, dokázal nalezené výsledky kriticky zhodnotit, použít při řešení vlastní práce i            
zasadit do širšího kontextu. Vypořádal se s různými úskalími vyvoje nové simulační            
metodiky, kterou následně aplikoval na studium fázového chování a rozdělování iontů mezi            
fází koacervátů a vodným roztokem. Moje role školitele se pak omezila na to, že jsem byl                
Romanovi partnerem v diskusích nad různými mezivýsledky, kdy on zcela samostatně           
identifikoval problémy a navrhoval různé varianty řešení, zatímco já jsem mu pouze pomáhal             
vybrat nejvhodnější z navrhovaných variant.  
 
Během stáže ve Stuttgartu v rámci programu Erasmus se zapojil do studia vzniku             
polymerních gelů elektrostatickým propojením opačně nabitých polymerních hvězdic. Ke         
studiu tohoto problému upravil metodické postupy které dříve vyvinul pro studium koacervátů            
a aplikoval je na nový systém. 
 
Závěrem bych rád napsal, že dle mého názoru má Roman Staňo velký potenciál dalšího              
rozvoje své vědecké kariéry. Ten bude dále rozvíjet v prestižní skupině profesora Christose             
Likose na univerzitě ve Vídni. Doufám, že se časem vrátí na Univerzitu Karlovu, založí zde               
novou skupinu a otevře nový směr vědeckého zkoumání v oblasti fyzikální chemie. 
 
V Praze, dne 1. září 2020 
 

Peter Košovan 


