oponentský posudok doktorskej dizer1ačnej práce Mgr. Petra Černocha

Predkladaná dizertačnáprácaMgr. Petra Černocha na tému Syntéza, uspořódčiní a
dy nami c ké c hov
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poly(butylmethalcrylát) je venovaná štúdiusystému blokového kopolyméru zloŽeného z dvoch
relatívne ,,miikkých..blokov, naviac vysoko nekompatibilných. Predkladanáprácaevidentne
vychádza zo širšiehozameraníavýskumného oddelenia na homopolyméry a kopolyméry
syntetizované z derivátov styrénu a metakrylátu' Jedná sa o systém, ktorý nebol ešte

publikovaný a seriózne preskúmaný, čo hodnotím ako znaěné pozitívum predkladanej práce.

Ako vyplynulo z experimentálnych výsledkov

a

závetov práce, tento systém móže b1't'

zaujimavý zviacerých hfadísk, napr. i z dnes moderného pohťadu nanotechnológie, pretoŽe
táto kombináciamá vysokú samousporiadavaciu schopnost'. Nízke Tg je síce na jednu stranu

určitá nevýhoda, ale existuje možnosť zabudovať tieto jednotky do iných materiálov apouŽiť

ich napr. ako

',zmákčovadlá...
Ptáca zahňuje niekol'ko oblastí (etáp) dizertačnej práce s partikulárnymi výsledkami a

to:

1. syntéza série homopolymérov a kopolymérov
2. štúdiumusporiadanie pevnej faze (SAXS' TEM)
3. vaporaÍrnealing v parách organických rozpúšťadiel(AFM)
4. ternáme zmesi zIoŽené z homopolyméru a blokového kopolyméru
5. roztokové chovanie v zmesi dvoch obmedzene miešatel'ných rozpúšťadielzktorych

kažďé

je selektívne práve pre jeden homopolymer (DLS, SAXS)
Z výsledkov vyplýva, že v roztoku vznikajú stabilné duté micely, čo je veťmi zaujimavé
z dóvodu ich možnéhopraktického použitia (resp. podobných miciel iného zloŽenia).
I]cháďzač uvádza 5 vyšlých a2 zaslané práce a24 konťerenčných príspevkov.

Otazky do diskusie:

1. Pri

experimentoch s binárnym rozpúšt'adlom bol použitý systém s hornou kritickou

teplotou, kedy dochádza ku tvorbe micel/štruktúr pri ochladení; existuje aj opačná
moŽnosť kedy sa toto deje pri ohriatí na určitúteplotu?

2.

Amplitúdy na obrázkoch sú vztiahnuté na reálne počty častícalebo reprezentujú len
intenzity j ednotliých zložiek?

3.

otazka ohťadom AFM _ obr. 32; siahajú,,praskliny.. v útvaroch až na podložku,tzn.
až na pouŽitý kremíkový wafer?

4.

Ak by

ste mali identifikovať jeden jediný výsledok ako najdóležitejší

(najzaýímavejší'najoriginálnejší), ktoý by to bol

a prečo?

Záver:

Predložená prácaMgr. Petra Čemocha na tému Syntéza, uspořódání a dynamické chování
systémůblokového kopolymeru poly(p-oktylsýren)-b-poly(butylmethalcrylót)splňuje

všetky

požiadavky na doktorskú dízertaěnuprácu a preto odpoúčamaby po úspešnejobhajobe mu
bol príslušnýtitul priznaný.
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