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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Předložená práce je vypracována velmi pečlivě, přehledně, čtivě, v podstatě bez chyb a hezkou 
sazbou. Autorka prokázala, že se orientuje v problematice kolapsu teplotně citlivých hydrogelů, 
současný stav problematiky a teoretická část jsou sepsány přehledně a obsáhle . Ke studiu 
hydrogelů autorka použila 3 experimentální metody, navíc hydrogely sama připravila. Objem 
výsledků a kvalita zpracování jak výsledků, tak předložené práce jsou velmi vysoké. 
Komentáře:  
1) str. 17 - Pro vážení vzorků u botnacích experimentů, kdy se objevil problém, že vzorky rychle 
chladnou mimo termostat a vypuzují při tom ze svého objemu vodu, by bylo pravděpodobně lepší 
změnit metodiku, aby byla konzistentní pro teploty nad i pod kolapsem. Temperování pouze 
zkolabovaných vzorků v termostatu mimo vodný roztok může vnášet nepřesnost. Nešlo by 
například v termostatu přesunout vzorek do předem zvážené misky? Následné ochlazení vzorku a 
vypuzení vody by pak nemělo na hmotnost vliv, jelikož by hydrogel i voda byli v misce, která by 
se celá dala zvážit. 
2) str. 19 - Výsledky měření NMR - autorka by mohla poskytnout 1 NMR spektrum hydrogelu v 
celé šíři včetně NH skupiny. V textu je sice komentář a NH skupina nebyla použita pro 
vyhodnocení, nicméně pro úplnost výsledků by spektrum uvedeno být mohlo. 
3) str. 21 - Obrázek 5.2 - V popisu grafu jsou pravděpodobně přehozeny popisky sérií označené 
číslicí 1 a bez číslice. 
4) str. 31 - Ve vysvětlujícím textu k obrázku 5.6 je uvedeno, že “Signály, které se vyskytují v 
pravé části vody, považujeme za šum.” Tyto signály jsou mnohem intenzivnějsí než šum, 
jednoznačně jsou to NMR signály. Jejich intenzita a šířka spíše spíše odpovídá nízkomolekulární 
látce/látkám, pravděpodobně jde o zbytky rozpouštědel z přípravy hydrogelů, které nebylo možno 
z hydrogelů vypláchnout. 
5) Větší důraz na interpretaci dat - v diskuzi a závěru jsem nenašla čím si autorka vysvětluje 
pozorovaný jev, kdy dvojité sítě mají teplotu kolapsu posunutou k vyšším teplotám. 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Čím je způsobeno, že dvojité sítě mají teplotu kolapsu posunutou k vyšším teplotám? 
 
 
Práci  
 doporučuji  
❑ nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně   ❑ velmi dobře   ❑ dobře   ❑ neprospěl/a 
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