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Posudek školitele disertační práce Ing. Zdenky Boháčové 

 

 

„Polymerace za otevření kruhu laktonů a laktidů“ 

 

 

 

Disertační práce Z. Boháčové je napsána anglicky bez významných překlepů a formálních chyb. 

Zhruba 40 % práce zaujímá kvalitně zpracovaná literární rešerše (106 odkazů), která popisuje 

použití organických N-heterocyklických karbenových katalyzátorů (NHC) pro polymeraci 

cyklických esterů. Výsledné polyestery aplikovatelné v medicíně neobsahují žádné kovové 

prvky, které jsou běžně u polymerací za otevření kruhu využívány (např. cín). Z literární rešerše 

vyplývá, že různě substituované NHC ovlivňují jejich účinnost pro polymeraci určitých 

cyklických esterů. Např. glykolid nebyl pomocí NHC doposud polymerován ani ve formě 

kopolymeru, přitom je často využíván v kombinaci s PCL, kdy se dá dobře nastavit jeho doba 

života. 

 

Cílem práce byla především syntéza volných NHC a jejich použití jako organických 

katalyzátorů pro polymeraci za otevření kruhu laktidů a laktonů, včetně jejich kopolymerů 

s PEG. Byla snaha autorky optimalizovat jednotlivé parametry syntézy a řídit tak „živou“ 

polymeraci, která je velice rychlá, i když poskytuje definované kopolymery s řízenou 

molekulovou hmotností, indexem polydisperzity a funkčními koncovými skupinami.   

Kromě optimalizace polymerace byla důležitá i analýza NMR poskytující informace o 

uspořádávání jednotlivých bloků LA a GA v polymerním řetězci. Byl úspěšně připraven 

kopolymer PGA/PEG, ale i PLGA/PEG. 

 

Nakonec byly termocitlivé vlastnosti kopolymeru PLGA-PEG-PLGA připraveného pomocí 

NHC srovnány s kopolymerem připraveným běžně dostupným oktoátem cínu a rozdíly byly 

vysvětleny opět pomocí H NMR. 

 

Výsledky práce jsou nejenom předmětem základního výzkumu vztahů mezi strukturou, 

chemickým složením a vlastnostmi hydrogelů, ale nacházejí i široké uplatnění v medicíně, 

především jako nosiče léčiv. 

 

Studentka je spoluautorkou českého patentu na přípravu blokových kopolymerů pomocí NHC 

a připravila manuskript - review o karbenových katalyzátorech pro polymeraci cyklických 

esterů, který bude v nejbližší době zaslán do impaktovaného časopisu. 

 

Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu a lze tedy předloženou práci přijmout jako podklad 

pro obhajobu v DSP MCH na FCH VUT v Brně. Na základě výše uvedených skutečností 

doporučuji, aby po úspěšné obhajobě byla uchazečce udělena vědecká hodnost doktor filozofie 

(Ph.D.). 
 

 

 

 

 

V Brně dne 23. 9. 2015                        Doc. Ing. Lucy Vojtová, PhD. 

          školitel 


