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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 



 
Bakalářská práce Moniky Spasovové se zabývá studiem teplotních změn během fázového 
přechodu derivátu porfyrinu PNIPAm-TPP pomocí NMR spektroskopie vysokého rozlišení a 
optické mikroskopie. Pro termodynamický popis fázové separace  byla použita  Flory-Hugginsova 
teorie. Z fázového diagramu roztoku byly určeny binodála i spinodála a zjištěny kritické teploty 
a koncentrace roztoku. Tématika projektu je aktuální a z jeho řešení mohou vyplynout nové 
podněty a praktické aplikace v oblasti teplotně citlivých polymerních systémů. Odborná úroveň 
práce je velmi dobrá. Práce je zpracována velmi přehledně, je logicky a přehledně strukturována. 
Stanovené cíle jsou splněny v plném rozsahu. 
 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

1. Na obrázku 4.3 spektra jsou kalibrované na signál vody, ale chemický posun signálu vody 
se mění s teplotou. Proč to nebylo zohledněno při kalibraci spekter? 
 

2. Na spektru 5.1 jsou přirazené signály PNIPAm, ale nejsou přiřazené signály od porfyrinů. 
 
 

3. Ve vztahu 4.1 se počítá objemový zlomek z poměru objemu porfyrinu k součtu hmotnosti 
vody (ρD2O*VD2O) a objemu porfyrinu. Předpokládám, že se měl na mysli součet objemů 
vody a porfyrinu.  
 

 
 
 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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