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Předložená disertační práce Zuzany Morávkové, nazvaná “The Study of the Molecular Structure 

of Various Forms of Conducting Polymers using FTIR and Raman Spectroscopies“ je 

představována cca 50–stránkovým původním textem autorky, který uvozuje sérii devíti článků 

tvořících výzkumnou náplň disertační práce. Práce je věnována aktuální problematice vodivých 

polymerů, která je mimořádně zajímavá jak z pohledu základního fyzikálně chemického výzkumu, tak 

i z pohledu praktických aplikací. 

Obsah práce je shrnut ve stručném českém a též anglickém abstraktu. Před či za obsahem práce 

bych uvítal seznam zkratek, které jsou v textu celkem hojně používány, a bylo by příjemné nalézt 

jejich přehled na jednom místě. Text práce začíná úvodem, který popisuje obsah následujících kapitol 

a svým způsobem vymezuje podíl práce doktorandky v týmu vedeném Doc. Trchovou (vedoucí 

doktorandky) a Dr. Stejskalem. První kapitola práce je věnována poly(anilinu), jeho formám, 

morfologickým a dalším fyzikálním i chemickým charakteristikám, problematice samotné polymerace, 

tvorbě oligomerů i tepelným přeměnám připravených poly(anilinových) materiálů. Je patrná velmi 

dobrá orientace autorky ve studované problematice. Text je doprovázen vhodně vybranými obrázky 

z přiložených publikací. Pouze Figure 9 pokládám za příliš schématický a jen omezeně vysvětlující 

různé pozorované mikro- a nano-struktury anilinových oligomerů. Níže pak bude uveden dotaz 

související s obsahem a formou vazby dusíku v tepelně zpracovaných materiálech.  

Dále je uvedena metodologická kapitola popisující přípravu vzorků, měření infračervených, 

Ramanových a UV-vis spekter. Osobně mám někde pochybnosti o použití termínů „absorption“, 

„absorbance“. Autorka se ve své práci několikrát odvolává na publikace IUPAC, zde bych doporučil 

málo užívaný termín dle IUPAC – “Attenuance“ (Analogous to absorbance, but taking into account 

also the effects due to scattering and luminescence. It was formerly called extinction.) nebo starší 

termín “extinction“.  

Kapitola 3 stručně shrnuje cíle a zaměření práce. Na kapitolu 3 navazují souhrnné závěry, vhodně 

shrnující výsledky dosažené v jednotlivých dále uvedených publikacích.  

Bibliografie je rozsáhlá, čítá cca 20 stran. Následných devět publikací je na disertaci úctyhodný 

rozsah, zvláště při vědomí, že na šesti z nich je doktorandka uvedena jako první z autorů. Publikace 

prošly recenzním řízením, což usnadňuje roli oponenta disertační práce. Je jasné, že doktorandka měla 

velmi dobré podmínky k tvůrčí práci v týmu se zkušenými odborníky v oboru, tj. Doc. Trchovou a Dr. 

Stejskalem, což je přesně to stimulující prostředí, které je pro růst mladých tvůrčích pracovníků 

nesmírně potřebné.  

 

Po stránce formální vykazuje práce menší než běžnou míru drobných chyb a překlepů (např. 

anline na str. 6, polyastyrene na str. 12 či hydrocholride na str. 45). Někde postrádám odkazy na 

citovanou literaturu, resp. jsou uvedeny později, než by mohly být (např. v případě přiřazení pásů na 

str. 13, či v obdobné souvislosti na str. 32). Opravit by potřebovala věta na str. 33 „… the spectra 

reported for reported later.“ Poněkud nejednotně se u obrázků objevuje popis osy “Wavenumber“ 

(např. Fig. 19), “Wavenumbers“ (např. Fig. 21) a “Raman shift“ (např. Fig. 26). Který termín či 

termíny jsou správně a co je chybně?  

 

Nyní bych si dovolil přistoupit k dotazům, které se týkají obsahu práce.  

1/ Na základě jakých informací bylo prováděno přiřazování pásů ve spektrech? Byly prováděny nějaké 

modelové výpočty? 

2/ Jaké mechanismy se podílejí na sebeskladbě anilinových oligomerů? 

3/ Na obrázku 14 je uvedeno otevření kruhu za vzniku nitrilové vazby. Byl vznik nitrilové skupiny 

někdy experimentálně pozorován? 



4/ Lze nějak spektroskopicky potvrdit přítomnost dusíku v tepelně zpracovaných vzorcích, kdy jsou 

zcela dominantní pásy přiřaditelné grafitickým strukturám? 

5/ Jakou nejistotou je zatížen údaj o tloušťce filmu 125 nm stejně jako analogický údaj 35 nm?  

6/ Jaký je objem používané elektrické pícky, jaký tlak plynné fáze lze v pícce předpokládat?  

7/ Vznikají kromě amoniaku i jiné dusíkaté plynné látky při TGA analýze? 

8/ Jaký ATR krystal či krystaly byly používány pro měření infračervených spekter? 

9/ Co si mám představit pod termínem „one-dimensional morphology“ (str. 50)? 

10/ Existuje nějaká hypotéza vysvětlující vznik plátů z původně sférických objektů při teplotách nad 

300°C (str. 50)?   

 

Uvedená disertační práce rozsahem publikovaných prací i kvalitou původního úvodního 

textu přesahuje kritéria kladená na disertační práce a dokumentuje vysokou kvalifikaci 

disertantky. Předložená práce prokazuje schopnost samostatné tvůrčí práce disertantky. Vřele 

doporučuji předloženou práci k obhajobě.  
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