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Predložená diplomová práca popisuje simulácie difúzie malých iónov v zriedenom roz-
toku polyelektrolytu. Je zameraná na štúdium dynamického chovania týchto iónov,
čomu zodpovedá i vyhodnotenie dát v kontexte experimentálnej metódy FCS. Prvotnou
motiváciou pre túto prácu boli práve experimentálne FCS merania difúzie malých iónov
v roztokoch polyelektrolytov.

Z pohľadu školiteľa by som rád vyzdvihol Jakubovu schopnosť samostatnej práce.
Dôkazom samostatnosti je jeho snaha vysvetliť študovanú problematiku vlastnými slo-
vami a schopnosť obhájiť si svoje tvrdenia v diskusii so školiteľom. V dôsledku toho sa
niektoré formulácie v predkladanej práci môžu javiť ako netradičné. Jakubovu pracovi-
tosť dokladá i to, že súčasne obhajuje titul Ing. na VŠCHT, a v priebehu magisterského
štúdia absolvoval stáž u prof. Darinského na Ústave makromolekulárnych látok Ruskej
akadémie vied v Petrohrade. Takto rozsiahle odborné aktivity považujem za výnimočné.
Na druhej strane, široký záber a potreba naplniť veľké množstvo záväzkov môžu brániť
hlbšiemu pochopeniu študovaného problému, ktoré je potrebné pre vedeckú prácu.

Diplomová práca naväzuje na bakalársku prácu z roku 2015, ktorá sa stala základom
publikácie "Mean Squared Displacement from Fluorescence Correlation Spectroscopy"
v časopise Soft Matter z roku 2016 (DOI: 10.1039/c6sm00296j). Kvôli intenzívnej práci
na publikácii začal Jakub pracovať na samotnej diplomovej práci až od roku 2016.

Difúzia v roztokoch polyelektrolytov predstavuje z pohľadu simulácií technicky nároč-
nejší problém v porovnaní s neutrálnymi polymérmi študovanými v bakalárskej práci.
Jakub sa musel oboznámiť s metódami na výpočet elektrostatických interakcií a testoval
tiež vývojovú implementáciu Brownovskej dynamiky v programe ESPResSo.

Hlavným výsledkom práce je, že difúzny pohyb protiiónov v rotoku polyelektrolytu,
sledovaný pomocou metódy FCS, je možné nafitovať dvojkomponentným modelom i mo-
delom zohľadňujúcim reakčnú kinetiku. V oboch prípadoch ale parametre získané z fitu
nemajú jasný fyzikálny význam, čo je zjavné z porovnania ich hodnôt pre rôzne fokálne
objemy. Takéto porovnanie je v experimente náročné na realizáciu, zatiaľ čo v simulácii
na to postačuje jediná trajektória. Jakubove výsledky poskytujú podklady pre prehod-
notenie publikovaných výsledkov, kde bol použiý dvojkomponentný fit na vyhodnotenie
FCS experimentov, a jednotlivé komponenty boli interpretované ako príspevok voľne
difundujúcich protiiónov a príspevok protiiónov skondenzovaných na reťazci polyelek-
trolytu. Predpokladám, že po ďalšom rozšírení sa výsledky z diplomovej práce stanú
základom ďalšej Jakubovej publikácie. Nutnou podmienkou ale je, aby sa túto prácu
podarilo uzavrieť pred jeho nástupom na PhD v zahraničí.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti doporučujem prácu k obhajobe.

Peter Košovan, 10.05.2017


