
Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Zuzany Morávkové 

„The Study of the Molecular Structure of Various Forms of Conducting 
Polymers using FTIR and Raman Spectroscopies“ 

Předložená disertační práce o rozsahu 75 stran sepsaná v angličtině se 
zabývá aktuálním tématem – studiem struktury různých forem vodivého polymeru 
polyanilinu i jeho oligomerních forem především metodami infračervené a Ramanovy 
spektroskopie a dále karbonizací polyanilinu v jeho nejrůznějších formách. Téma 
práce je bezesporu vysoce aktuální a také mimořádně ambiciózní. 

Práce nemá standardní členění, je však přehledná a čtivá. Kromě stručného 
úvodu sestává vlastně ze dvou kapitol, z nichž ta první nazvaná prostě „Polyanilin“ o 
rozsahu 26 stran představuje úvod do studované problematiky, do kterého jsou však 
již zakomponovány autorkou dosažené a publikované výsledky, jež jsou uvedeny 
v příloze. Je to soubor devíti prací, osmi časopiseckých a jednoho článku 
v konferenčním sborníku, které byly publikovány v letech 2011 až 2013. U šesti 
z nich je uchazečka uvedena jako první autor. 2 práce vyšly v Thin Solid Films (IF 
1,890) a v Synthetic Metals (IF 1,829), po jedné v Journal of Physical Chemistry C 
(IF 4,805), v Chemistry – An Asian Journal (IF 4.500) a v Polymer Degradation and 
Stability (IF 2,769). Přitom práce zahrnuté do dizertace nejsou zdaleka jedinými 
publikacemi uchazečky. Druhá kapitola nazvaná „ Methodology“ o rozsahu 15 stran 
podává stručný přehled přípravy vzorků a použitých metod pro jejich charakterizaci 
(krom spektroskopických metod ještě širokoúhlový rozptyl rtg záření). Cíle dizertace 
jsou uvedeny až za těmito dvěma stěžejními kapitolami, což při tomto členění práce 
nedává smysl, já bych tyto dvě stránky zařadil hned za stručný úvod. Je ale pravda, 
že u každého formulovaného cíle je i zde uveden odkaz na příslušnou publikaci 
v příloze. Cíle byly v zásadě dva – formování a struktura tenkých vrstev PANI a 
karbonizace produktů oxidace anilinu. Závěry o rozsahu 5 stran přehledně shrnují 
dosažené výsledky, jejich přínos k rozvoji problematiky vodivých polymerů a jejímu 
dalšímu rozvoji. Práce má slušnou jazykovou úroveň a výbornou grafickou úroveň. 
Pro snadnější orientaci v hutném textu jsem postrádal seznam použitých zkratek. 

Aktuálnost zvoleného tématu: Autorkou zvolené téma považuji za vysoce aktuální, 
jak z pohledu metodického tak i aplikačního.  

Splnění stanovených cílů: Cíle disertace byly jasně zformulovány a dle mého 
názoru byly beze zbytku splněny, což dokazuje i devět přiložených původních 
vědeckých prácí (i ty uvedené jako v tisku již vyšly). Skutečnost, že výsledky 
uvedené v disertaci již úspěšně prošly recenzním řízením v impaktovaných 
mezinárodních časopisech, svědčí o jejich původnosti i kvalitě a velmi to usnadňuje 
moji roli oponenta. 

Zvolené metody zpracování: Autorka jistě vytěžila maximum z toho, že se s touto 
problematikou seznámila již při řešení svojí diplomové práce a mohla se opřít o 
zkušený tým na špičkovém (jak vybavením, tak i kvalitou vědecké produkce) 
pracovišti. Osvojila si a rozvinula metody přípravy nanostruktur na bázi anilinu, 
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charakterizovala je moderními metody optické spektroskopie a tvůrčí způsobem je 
aplikovala na studium karbonizace produktů oxidace anilinu. 

Výsledky disertace a nové poznatky, přínos pro další rozvoj vědy: 
Z metodického hlediska považuji za velmi zajímavý výsledek práce přípravu 
anilinových oligomerů a studium jejich vlastností. V obecné rovině práce rozšiřuje 
naše poznatky a lze očekávat, že vyvinutá metodika otevírá buď zcela nové, nebo 
alespoň alternativní přístupy k přípravě a studiu širokého spektra nanostruktur na 
bázi anilinu a termálních a radiačních vlivů na molekulární strukturu vodivých 
polymerů a jejich oligomerů. 

Náměty, připomínky, dotazy:  

Zajímalo by mě, zda při měření FTIR spekter polymerních vzorků se projevují 
rozptylové efekty, např. Mieův rozptyl? Bylo třeba spektra korigovat? 

Pozorovali jste lokální karbonizaci při měření Ramanových spekter excitovaných 
v oblasti silné absorpce studovaných vzorků? 

Prováděli jste intenzitní korekci Ramanových spekter měřených s různými 
excitačními vlnovými délkami na odezvu spektrometru? 

Zkoumali jste homogenitu připravených polyanilinových vrstev např. plošným 
spektroskopickým mapováním? 

 

Předložená disertační práce nepochybně prokazuje, že si uchazečka osvojila metody 
vědecké práce a že je způsobilá k samostatné tvůrčí vědecké činnosti. Práce Mgr. 
Zuzany Morávkové splňuje všechny požadavky kladené na disertační práci. 
Doporučuji ji proto k obhajobě a na základě jejího úspěšného obhájení souhlasím 
s udělením vědecké hodnosti PhD. 

 

V Praze dne 31. března 2013 

 

 

                                                                             

Prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. 
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