
  

Doporučení k obhajobě doktorské disertační práce “Makromolekulární hydrogely: 

heterogenní struktura a deformační chování” Mgr. Evgenije Karpuškina 

 

 

Mgr. Jevgenij Karpuškin navázal svým postgraduálním studiem na Katedře makromolekulární 

fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK se školícím pracovištěm na Ústavu makromolekulární chemie 

AV ČR v Oddělení polymerních gelů na předchozí desetiměsíční kurz „UNESCO/IUPAC Postgraduate 

Course in Polymer Science“, který úspěšně absolvoval v červenci 2009 právě na ÚMCH. Již během 

kurzu se Jevgenij Karpuškin v naší skupině začal zabývat přípravou a charakterizací hydrogelů jako 

materiálů pro tkáňové inženýrství a medicinální aplikace. Zpočátku ověřoval metody kontrolované 

radikálové polymerizace vodných systémů s cílem připravit makromolekulární síť tvořící fázi gelu o 

pravidelné nebo přísně  definované struktuře.  Zároveň se pan Karpuškin začal zabývat charakterizací 

připravených gelů pomocí tehdy nově instalovaného oscilačního reometru Malvern typ Gemini HR 

Nano optimalizovaného pro velmi malé mechanické zátěže a deformace a tak vhodného právě pro 

charakterizaci zbotnalých gelových vzorků. Nutno vyzdvihnout, že Mgr. Karpuškin ovládl 

problematiku měření ve smykovém uspořádání velmi dobře a do poměrně značné hloubky pronikl i v 

problematice relaxačních mechanických měření, jejich praxe a teorie. Je schopen získávat spolehlivě 

správná a smysluplná data. V průběhu řešení projektu zaměřeného na příprava hydrogelů o 

definované struktuře a porozitě a jejich následnou charakterizaci pan Karpuškin zjıstil důležıtý 

poznatek, že různé typy vzorků gelů, lišící se morfologicky,  poskytují diferencované odezvy 

v dostupném frekvenčním oboru – toto chování bylo v předkládané  práci objasněno. Bylo proto 

nanejvýš zajímavé mechanické odezvy gelů prověřit. Mgr. Karpuškin se tak ve své doktorské 

disertační práci zaměřil na přípravu modelových řad hydrogelů a jejich důkladné proměřování 

v závislosti na frekvenci a teplotě, popřípadě prováděl relaxační a krípová měření s cílem dospět tak k 

některým zobecněním ohledně vztahu „porozita zbotnalého gelu vs. mechanická odezva“.  

Předkládaná disertační práce je shrnutím výsledků Mgr. Jevgenije Karpuškina a předkládá  

zobecnění v případě gelů tvořených prorůstajícími sférickými částicemi  - a tak prokazatelně 

obsahujících komunikující póry. Protože v oblasti charakterizace hydrogelů se jedná o původní 

pozorování, podařilo se Mgr. Karpuškinovi kromě ústních a posterových sdělení na několika 

mezinárodních konferencích úspěšně publikovat vybrané akcenty jeho rozsáhlé experimentální 

studie ve dvou mezinárodních recenzovaných vědeckých periodikách. Mgr. Jevgenij Karpuškin 

prokázal, že je schopen samostatně řešit svůj vědecký projekt, nalézat dosud nezodpovězené otázky 

oboru a pracovat s odbornou literaturou. Též je schopen své výsledky shrnout ve formě vědeckých 

publikací a disertační práce. Doporučuji jeho práci k obhajobě.  
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