oponentský posudek na disertační práci Mgr. Petera Černocha ..Syntéza, uspořádání a
dynamické chování systémůblokového kopolymeru poly(p.oktylstyren) _ b . poly(butylmethakrylát)...
Předložená práce představuje zdařilou studii struktury a chování dvojblokového
kopolymeru p-oktylstyrenu a n-butylmethakrylátu. Je rozdělena do obvyklých kapitol úvodu,
experimontální části, výsledků a závěrečného souhrnu. Vzhledem k velkómu počtu obrázků a
tabulek je užitečnýi jejich stránkový přehled. Literatura se zaměřila na významné práce a je
velmi početná. Grafický vzhled je vzorný. Necítímse kompetentním hodnotit angličtinu, text
je srozumitelný.
Úvod je rozsáhlý , možná trochu roztříštěný. ExperimentáIní část je velmi podrobná.
obsahově je práce bohatá a pestrá. Zahrnuje syntózu homopolymerů i jejich blokových
kopolymerů, měření jejich struktury a dynamického chování v pevném stavu, roztocích a
tenkých vrstvách pomocí QELS, SAXS, TEM a AFM.

i kopolymery
připravil, charakterizoval, a posleze použil zmíněnou řadu technik k jejich studiu. V práci
vidím dvě těžiště: a) Studium tenkých vrstev, rovnováŽně zbotna|ých v parách rozpouštědel s
různou termodynamickou afinitou ke kopolymerním blokům. Tuto ne běžnou a zjevně
pÍacnou metodu autor úspěšně zvládnul, a z výsledků vytěžil cenné poznatky o chování
studovaných systémů.b) Studium kopolymeru V omezeně mísitelných selektivních
rozpouštědlových směsích. Vzhledem k množstvídat šlo o zá|ežitost časově velmi náročnou.
Výsledky jsou opět cenné a leckdy velmi překvapivé. Interpretace experimentálních výsledků
je na velmi dobré úrovni, někde možnápřílišopatrná'
Velmi kladně hodnotím skutečnost, že autor samostatně polymery

Pozndmky

V práci autor tu a tam míchá vlastní výsledky
části, viz např. kapitola 6.3

s

věcmi, které patří do Úvodu či Experimentální

V Experimentálních metodách je hodně nadbytečných informací, např. přehledná tabulka
v SAXS pro nejruznější typy strukturního faktoru (autor se při tom podrobněji zabýva spíše
faktorem formy), zbytečně se uvádí pracovní pojmenování nekomerčníchprogramů (GenR),
mnoho místa je věnováno podrobným pracovním postupům, např. preparaci křemíkových
podložek apod.

Někde by bylo možno vypustit tabulku (např. 11
rozpouštědle dát do legendy obrazku (40 a42).

a

12) a informaci

o

koncentraci a

Neuvádím drobné závady a překlepy, upozoňuji pouze na špatně popsané osy v obr. 9.

Dotazy
1. Poněkud netakticky Se autol přiznává k negativním výsledkům (za které ovšem nemůže),
např' při pokusech na|ézt oDT či Lifšicůvbod. Tím nahrává oponentovi k dotazu, proč těmto
záležitostem přesto věnuje v práci tolik místa. Můžeautor uvést jiné alternativní cesty pro
získáníFlory-Hugginsova parametru ynež z oDT?
2, By|y teplotní závislosti relaxačníchčasůz rozptylu světla v kapitole 6.7

3.

reversibilní?

Mohl by autor krátce komentovat změnu rozměru micel a volných řetězců oB v závislosti

na koncentraci (obr. 62 a 63)? Vysvětlení poklesu rozměru pomocí interakčního
hydrodynamického parametru k6 je možnépřijmout u volných flexibilních Ťetězců, těžko u
micel. Má autor nějakou představu, jak a proč k tak silnému poklesu u micel ďochazí?
,,Žra|očíchzlJbů,, na obr. 33 reá|né, uvažoval autor
jinými mikroskopickými metodami?
4. Jsou-li rozměry

o

potvrzeni struktury i

Zdvěr

Posuzovaná práce předkládá velké mnoŽství cenných experimentálních ďat a poznatků, v
interpretaci dokumentuje dobrou orientaci autoÍa v mnoha oblastech polymerní chemie,
fyzikáIní chemie i fyziky polymerů. Autor prokána| schopnost samostatně řešit vědecké
problémy. Práce tak splňuje všechny zákonné požadavky k obhajobě. Proto ji doporučuji jako
podklad křízenío udělení doktorské hodnosti'
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