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Ing. Jana Matláková zpracovala dizertační práci v oboru na téma Radikálové roubování polypropylénu 

na Ústavu chemie materiálů Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně. V teoretické části 

je obecně pojednáno o mechanismu roubování a následuje rešerše směřující ke třem dílčím kapitolám 

experimentální části práce. První oddíl experimentální části se zabývá vlivem stabilizátorů na 

roubování a stanovení kritické koncentrace stabilizátoru a srovnání kinetiky procesu v přítomnosti 

stabilizátoru s reálnými výsledky, v druhé části je diskutován rozdíl roubování pro dva různé iniciátory 

a v třetí části se zabývá možností kopolymerace dvou různých anhydridů při roubování. Experimenty 

byly prováděny na studentkou upraveném laboratorním mixéru tak, aby nedocházelo k sublimaci 

anhydridů mimo hnětací komoru. Analýzy prováděla částečně volumetricky a dále na dostupných 

přístrojích FCH. Studentka zpracovala dizertační práci samostatně, aktivitu studentky lze hodnotit jako 

přiměřenou, ke konci studia zvýšenou, konzultace probíhaly většinou v několikaměsíčních intervalech 

a práce byla dokončována v průběhu zaměstnání studentky u firmy zpracovávající plasty.  Dílčí 

výsledky byly publikovány na konferencích a časopisecky. Studentka se aktivně podílela na 

pedagogické činnosti a při akcích fakulty, např. Noci vědců apod. 

PŘÍSPĚVKY NA KONFERENCÍCH: 

- MATLÁKOVÁ, J.; KUČERA, F.; JANČÁŘ, J. Radical grafting of maleic anhydride onto 

polypropylene via reactive extrusion. Book of Abstracts, Chemistry and Live 2015. 2015. s. 

184-184. ISBN: 978-80-214-5228- 2 

- MATLÁKOVÁ, J., KUČERA, F.; JANČÁŘ, J. Comparison of peroxides for radical induced 

grafting of maleic anhydride onto polypropylene via reactive extrusion. Book of Abstracts, 

Chemie je život 2017, 2017 

PUBLIKACE: 

- KUČERA, František, PETRUŠ, Josef, MATLÁKOVÁ, Jana, JANČÁŘ, Josef. Itaconic 

anhydride homopolymerization during radical grafting of poly(lactic acid) in melt. Reactive 

and Functional Polymers. 2017, č. 116, s. 49-56. 

- MATLÁKOVÁ, Jana, KUČERA, František, PETRUŠ, Josef, CHAMRADOVÁ, Ivana. 

Reactive Modification of Polypropylee with Maleic Anhydride: Effect of stabilizers on 

grafting conversion, kinetics and material properties. UNDER REVIEW, podáno do časopisu: 

Polymer Degradation and Stability. 

Pedagogická činnost: 

- Praktikum z anorganické chemie I. 
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