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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
 
Bakalářská práce Pavly Skalické je z oblasti aplikované polymerní chemie a její experimentální 
část byla vypracována na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze. Jejím výsledkem je 
tedy příprava požadovaného kopolymeru. 
Studentku hodnotím na základě sepisování práce, při kterém si počínala velmi samostatně. Na 
potřebné úrovni zvládla práci s literaturou. Práce má velmi dobrou grafickou úpravu, je sepsána 
přehledně, s jasně formulovaným zadáním práce. V průběhu práce připravené kopolymery jsou 
plně charakterizovány. Výsledky práce jsou dobře zpracovány v kapitole diskuse a shrnuty v 
kapitole závěr práce. 
Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářské práce, a proto ji 
doporučuji k obhajobě. 
Hodnocení: výborně. 
Doc. PharmDr. Miloš Macháček, CSc. 
 
 
 



POSUDEK ŠKOLITELE SPECIALISTY / KONZULTANTA 
Bakalářská práce byla vykonána v oddělení polymerní fotoniky Ústavu makromolekulární 
chemie AV ČR v Praze. Jak už vyplývá z názvu bakalářské práce, hlavním cílem autorky byla 
příprava a charakterizace speciálního π-konjugovaného kopolymeru obsahujícího karbazolový 
monomer v základním polymerním řetězci, který již byl a ještě bude využit v základním výzkumu 
prováděným na ÚMCH. V teoretickém úvodu a v cílech práce autorka objasnila, že připravený 
kopolymer bude využit v oblasti organické optoelektroniky a tedy plně zapadá do problematiky 
řešené ve vědeckém oddělení, které poskytlo materiální prostředky. Z názvu dále vyplývá, že 
těžiště této práce bylo v experimentální činnosti a tedy laboratorní zručnost uchazečky byla 
důležitým předpokladem úspěchu. Nutno říci, že autorka se této úlohy zhostila velice dobře. 
Zvládla jak organickou syntézu klíčového monomeru, tak i poměrně náročnou polymerní 
syntézu aplikací Suzukiho reakce. V organické syntéze bych zvláště ocenil zvládnutí nitrace 
dýmavou kyselinou dusičnou a pečlivé provedení preparativních sloupcových chromatografií. 
Rovněž ostatní pomocné a přípravné práce v organické laboratoři zvládla studentka výborně. 
Zpracování a forma předložené bakalářské práce odpovídá pravidlům kladeným na daný druh 
práce, a proto doporučuji bakalářskou práci Pavly Skalické k obhajobě na Katedře anorganické 
a organické chemie, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, University Karlovy v Praze. 
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