
POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Bc. Juraj Škvarla: „Nanočástice na bázi komplexů blokových kopolymerů 
s fluorovanými surfaktanty” 

 
Předložená diplomová práce shrnuje studium a charakterizaci asociačního chování 
systémů blokový kopolymer — perflurovaný surfaktant ve vodných roztocích v závislosti 
na množství přidaného surfaktantu, pH a struktuře kopolymerů a jejich chrakterizaci 
metodami statického a dynamického rozptylu světla a transmisní elektronové 
mikroskopie. K práci mám několik dotazů a upřesnění: 
 
1. Uvádí se, že polyetylen oxid (PEO) zlepšuje stabilitu nanočástic a zvyšuje jejich 
hydrodynamický poloměr („. . .we should point out, that even though long hydrophilic 
PEO chains improve nanoparticles stability, they significantly increase nanoparticles 
hydrodynamic radius by corona thickening . . . “, str. 41). V obrázcích je opravdu Rh větší 
než gyrační poloměr Rg. Jejich podíl, obvykle blízký jedné, však nabývá hodnot dosti 
odlišných, například z obrázku 6 vychází pro stupně neutralizace DN > 200 hodnota 
poměru Rg/Rh ~ 0, 4. Přitom hodnota tohoto poměru se uvádí jako nejnižší pro tuhé koule 
(0,77) a pro všechny ostatní struktury je pak vyšší, např. pro polymery jsou vesměs 
uváděny hodnoty vyšší než jedna (srov. např. tabulka 8.4 v: M. Rubinstein, R.H. Colby, 
Polymer Physics, Oxford Univ. Press 2003). Jak se to dá vysvětlit? 
 
2. Prostředí 0,1 M HCl je poměrně drsné, není tu po delší době nebezpečí degradace 
vlastního polymerního řetězce? 
 
3. Bimodální distribuce hydrodynamických poloměrů z dat DLS jsou často pozorovány a 
vysvětlení často chybí. Je to mu tak i v tomto případě (např. v obr. 4), nebo je pro ně 
nějaké vysvětlení? 
 
4. V obr. 20 je kolize symbolů I0 na pravé svislé ose a Iapp u křivky v obrázku. 
 
5. V literatuře je zvykem psát názvy časopisů zkratkami, J. Polym. Sci., A se píše s 
velkým A, zde v Ref. 14 uvedeno s malým. 
 
Diplomová práce je až na zanedbatelné drobnosti dobře napsána a pečlivě vypracována a 
navrhuji doporučit ji k obhajobě. 
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