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 Diplomová práce Bc. Jany Hajduové se zabývá studiem asociačního chování 
kopolymeru poly(4-hydroxystyren)-b-poly(oxyethylen) (PHOS-PEO) a jeho dvou derivátů, 
obsahujících v polohách 3 a 5 na benzenových jádrech PHOS bloků dimethylaminomethylové 
a trimethylammoniummethylové skupiny. Tyto polymery patří mezi takzvané „dvojitě 
hydrofilní“ (double hydrophilic) blokové kopolymery, u nichž je jeden blok neutrální a 
hydrofilní a druhý blok je polyelektrolyt. Diplomová práce se zaměřuje na asociáty, které ve 
vodných roztocích vznikají z takových kopolymerů interakcí s opačně nabitými iontovými 
surfaktanty (v této práci je k tomuto účelu použit dodecylsulfát sodný), kdy surfaktantní ionty 
a polyelektrolytové bloky vytvoří nerozpustný komplex. Velmi zajímavé je pak chování 
samotného kopolymeru PHOS-PEO, kde by bylo možné očekávat, že blok PHOS se 
v alkalickém prostředí bude chovat jako hydrofilní polyanion, avšak výsledky ukazují, že i 
v silně alkalických vodných roztocích se mezi bloky PHOS a PEO tvoří vodíkové můstky a 
vznikají kineticky zamrzlé, povrchovým nábojem stabilizované nanočástice, v nichž jsou 
bloky – pro asociáty blokových kopolymerů netypicky – smíseny.  

Ke studiu těchto systémů používala Bc. Jana Hajduová zejména měření rozptylu světla 
(statického i dynamického), jehož metodiku v průběhu řešení diplomové práce dobře zvládla 
jak po stránce experimentální, tak teoretické, a naučila se rozptylová měření samostatně 
provádět i vyhodnocovat. Dále jsou k vyvození závěrů o studovaných asociujících 
polymerních systémech použita data z transmisní i rastrovací elektronové mikroskopie, 
elektroforetického rozptylu světla a 1H NMR spektroskopie. 

Výsledky, které Bc. Jana Hajduová získala, jsou velmi cenné a zajímavé a některé 
z nich již byly publikovány v článku, který letos vyšel v časopise Langmuir. Práce má vysoce 
nadprůměrnou úroveň jak pro stránce věcné, tak po stránce formální – zde je nutné autorku 
pochválit především za velmi dobrou angličtinu. Z těchto důvodů doporučuji diplomovou 
práci Bc. Jany Hajduové k obhajobě.  
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