
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 
 
 

 posudek vedoucího   posudek oponenta   
 bakalářské práce   diplomové práce 

 
 
 
Autor: Eliška Šestáková 
Název práce: Teplotně citlivé hydrogely 
Studijní program a obor: Fyzika, obor Obecná fyzika  
Rok odevzdání: 2017 
 
 
 
Jméno a tituly školitele: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. 
Pracoviště: KMF 
Kontaktní e-mail: Lenka.Hanykova@mff.cuni.cz 
 
 
 
Odborná úroveň práce:  
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
Věcné chyby: 
 téměř žádné    vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné 
 
Výsledky: 
 originální    původní i převzaté    netriviální kompilace    citované z literatury    opsané 
 
Rozsah práce: 
 veliký    standardní    dostatečný    nedostatečný 
 
Grafická, jazyková a formální úroveň: 
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
Tiskové chyby: 
 téměř žádné   vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné 
 
Celková úroveň práce: 
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
 
 
 
 
 



Slovní vyjádření, komentáře a připomínky školitele: 
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku teplotně citlivých polymerních hydrogelů 
složených z dvojitých interpenetrujících sítí. Fázový přechod v těchto hydrogelech byl 
charakterizován pomocí spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR), botnacích 
experimentů a diferenční skenovací kalorimetrie (DSC). Posluchačka se také podílela na samotné 
chemické přípravě vzorků. Detailní studium fázového přechodu hydrogelů umožnilo porovnat 
chování dvojitých (dvousložkových) sítí s jednoduchými sítěmi na mikroskopické a 
makroskopické úrovni. Posluchačka provedla podrobnou analýzu termodynamických parametrů a 
prodiskutovala je s ohledem na kooperativnost procesu a dynamické chování polymerních řetězců 
během přechodu. 
Pro úspěšné splnění cílů bakalářské práce musela posluchačka získat znalosti z oblasti 
polymerních hydrogelů a spektroskopie NMR. Teoretická část práce obsahuje přehledné shrnutí 
takto získaných vědomostí a především část týkající se základů spektroskopie NMR je napsána 
velmi srozumitelně s ohledem na obtížnost problematiky. Experimentální část pak zahrnuje popis 
přípravy hydrogelů, postup při botnacích experimentech a nastavení experimentů DSC a NMR. 
Z podrobné diskuze získaných výsledků pak vyplývá, že přítomnost druhé složky ve dvojitých sítí 
významně ovlivňuje stupeň botnání, teplotu fázového přechodu i jeho rozsah. Z teplotních 
závislostí integrálních intenzit NMR bylo možné získat za použití vhodného modelu 
termodynamické parametry fázového přechodu a porovnat je s kalorimetrickými výsledky.  
Eliška Šestáková přistupovala k zadané bakalářské práci velmi zodpovědně. Experimenty 
prováděla samostatně a pečlivě. Během řešení bakalářské práce projevovala zájem o řešenou 
problematiku a po teoretické stránce se dokázala důkladně připravit. Práce obsahuje originální 
naměřená data a po formální stránce práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
Doporučuji tedy uznat práci Elišky Šestákové jako bakalářskou a navrhuji ji ohodnotit stupněm 
výborně. 
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