
 

Ústav energetických materiálů, Fakulta chemicko-technologická , 532 10 Pardubice, telefon  +420 466 038 023, e-mail: 

tatana.korpova@upce.cz;  milos.ferjencik@upce.cz; fax: +420 466 038 024, bankovní spojení: Komerční banka Pardubice 

37030561/0100, IČO 00216275, DIČ CZ00216275 

 

 

 

Posudek školitele na dizeretační práci  
o názvu “Termochemické vlastnosti vysokodusíkatých energetických materiálů“ 

doktorandky Ing. Moniky Bartoškové 

 
Ing. Monika Bartošková zahájila své PhD studium na Chemické fakultě VUT pod vedením 

školitele, Prof. RNDr. Zdeňka Friedla, CSc. Se jmenovaným jsem měl úzkou spolupráci 

v oblasti aplikace DFT výpočtů ve studiu chování individuálních energetických materiálů. 

Prof. Friedl však v červenci 2012 zemřel a ještě před smrtí vyslovil přání, abych převzal 

vedení doktorandky jako školitel, ovšem vzhledem k jeho zdravotnímu stavu již mi nebyl 

schopen sdělit detaily jeho záměru. 

Protože se kvantovou chemií zabývám jen velmi okrajově, zorganizoval jsem pro 

doktorandku mikro-seminář ve věci předmětu jejího studia v rámci našeho mezinárodního 

semináře NTREM v dubnu 2013, kterého se zúčastnili a moderoval ho Dr. Taner Atalar 

z tureckého TÜBÍTAK a Prof. Olga Dorofjeva a její doktorandka, Marina Suntsova, obě 

z Moskevské Lomonosovovy Univerzity. Za pomoci Chemické fakulty se také podařilo přes 

Dr. Tanera Atalara v r. 2014 zrealizovat třítýdenní stáž doktorandky u tureckého specialisty 

na teoretickou a výpočtovou chemii, docenta Yavuze Dedeho na Gazi University v Ankaře a 

v rámci semináře NTREM v dubnu 2015 doktorandka konzultovala své výsledky s Prof. 

Michalem Gozinem a jeho přítomnými doktorandkami z Tel Avivské Univerzity. Toto, spolu 

s konzultacemi z kvantové chemie na Masarykově Univerzitě vedlo k tomu, že Ing. 

Bartošková odvedla dobré výsledky, lepší, než na těchže energetických materiálech svým 

přístupem získaly doktorandky na Tel Avivské Univerzitě. Záměr Prof. Friedla, ověřit použití 

modifikovaných isodesmických reakcí v DFT výpočtech byl tedy doktorandkou více jak 

splněn. 

Doktorandka se částečně zapojila i do řešení některých témat Ústavu energetických materiálů 

(ÚEnM) na Univerzitě Pardubice, která byla blízká k jí řešenému tématu dizertace. Spolu 

s Prof. Friedlem vytvořila jednu publikaci pro Central European Journal of Energetic 

Materials (IF = 1.2), a s kolegy z ÚEnM má jednu publikaci v Thermochimica Acta (IF = 

2.39) a jednu v Physical Chemistry Chemical Physics (IF = 4.49). Na mezinárodním semináři 

NTREM 2012 byl její poster, týkající se úvodu do tématu její disertace, oceněn druhou cenou. 

Na základě dosažených výsledků jednoznačně doporučuji obhajobu disertační práce Ing. 

Moniky Bartoškové 
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