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Vliv rozpouštědla na deformační chování hydrogelů 

Aktuálnost tématu 

Předložená disertační práce Ing. Evy Kulované se zabývá studiem vlivu vody na deformační 

vlastnosti hydrogelů za použití metod molekulární dynamiky. Bylo studováno především 

deformační chování hybridních fyzikálních a iontových a hybridních kovalentních a iontových 

sítí. Speciální model byl vytvořen pro zkoumání interakce vody a PEG řetězce. Práce přináší 

detailní strukturní analýzu vzniku vodních můstků a možnosti jejich udržení v materiálu. Téma 

je aktuální vzhledem ke značným aplikačním možnostem hydrogelů. 

Cíle disertační práce a jejich splnění 

Hlavním cílem této disertační práce bylo objasnit roli rozpouštědla, zejména vody, 

v deformačním chování hydrogelů. 

Práce je rozdělena do tří hlavních částí: (i) v teoretické části (rešerši) je popsána solvatace, 

různé typy hydrogelů a základní principy jejich modelování, (ii) v další části jsou popsány 

navržené modely pro analýzu role vody v blízkosti polymerního řetězce a metody zkoumání, 

(iii) jádro práce spočívá v popisu a diskusi dosažených výsledků.  

Všechny vytčené cíle byly splněny v plném rozsahu. 

Výsledky disertace a nové poznatky 

Přínos práce spočívá především ve vytvoření modelů pro studium chování kombinovaných 

fyzikálních a iontových sítí, kombinovaných kovalentních a iontových sítí a ternárních sítí. 

Provedené simulace umožňují určit hlavní faktor, který hraje roli v deformační odezvě, 

solvataci a strukturním uspořádání hydrogelu. Výsledky práce přispívají k pochopení role vody 

v hydrogelu a mohou být využity při navrhování nových typů hydrogelů. 

Formální úprava disertační práce 

Po stránce formální je disertační práce napsána přehledně, s dodržením zvyklostí ve vědeckých 

publikacích. Rozsah práce 96 stran odpovídá běžnému rozsahu disertačních prací. Logické 

členění práce dává možnost rychlé orientace v textu. Práce obsahuje rešerši v přiměřeném 

rozsahu, vycházející z 196 citací. Práce je doplněna přehledem publikační aktivity doktorandky 

(celkem 11 publikací, u 7 je uvedena jako první autor), z níž vyplývá, že výsledky práce byly 

publikovány časopisecky i na konferencích. 

Celá práce je napsána velmi dobře, počet drobných chyb (překlepy, chybějící slova apod.) je 

minimální a nesnižuje kvalitu práce. Z drobných chyb uvádím např. chybějící část věty na str. 

70: Bylo zjištěno, že makromolekulární řetězce (zbytek věty chybí). 

 

 



Závěr 

K předložené práci nemám žádné připomínky, drobné formální nedostatky nemají žádný vliv 

na vysokou odbornou kvalitu práce. Práce obsahuje původní výsledky, které byly publikovány 

jak časopisecky, tak na vědeckých konferencích. Doktorandka prokázala schopnost 

k samostatné vědecké práci v dané oblasti výzkumu. 

Konstatuji, že předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci jak po 

stránce formální, tak po stránce obsahové. 

Doporučuji proto, aby předložená práce Ing. Evy Kulované byla přijata k obhajobě. 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Na str. 65 uvádíte (cituji): „Rozdíl mezi zpětnou a přímou deformací je energie, která 

se během deformačního cyklu ztratí.“ Můžete vysvětlit, kam se tato energie ztratí? 

 

2) Máte představu, jak by bylo možné Vaše výsledky využít v dalším výzkumu, resp. 

v praktickém využití? 
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