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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Moderné polyméry sú multištruktúrne látky a materiály charakterizované pestrou paletou rôznych fyzikálno-chemických a materiálových vlastností.
Ich štúdium je úloha zďaleka nie triviálna vzhľadom na ich veľkú rozmanitosť v závislosti od metódy prípravy, použitých vstupných materiálov na
polymerizáciu, katalyzátorov, teplôt, aditív a podobne. Preto charakterizácia štruktúry a vlastností nových polymérnych materiálov je téma vysoko
aktuálna. Desivé obrázky z oceánov plných plastového odpadu plne oprávňujú rozvíjanie tohto výskumu a jeho podporu zo strany spoločnosti a štátu.
Využitie NMR pevného stavu (solid-state NMR, SS NMR) na tento účel je moderný a jeden z mála možných prístupov na charakterizáciu tak
komplikovaných štruktúr, ako sú polyméry. Dosiahnuť kontrolovanú degradovateľnosť a porovnateľnú či lepšiu kvalitu úžitkových vlastností nových
polymérov ako u overených "klasických" odolných polymérov je veľká výzva pre výskumníkov.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Ako ciele si Dr. Fričová zvolila štúdium štruktúry a NMR parametrov štyroch typov polymérov, konkrétne polypropylénu, polylaktidov, polybutyrátov
a polymérov na báze škrobu. V posledných troch typoch sa jedná o environmentálne priateľskejšie látky ako doposiaľ široko používané plasty na báze
ropy. Habilitantka využila na tento účel pestrú paletu moderných metód NMR spektroskopie v tuhom stave, ktoré boli implementované na Katedre
fyziky Technickej univerzity v Košiciach od roku 2009 po získaní 400 MHz SS NMR spektrometra Varian, USA v rámci štátneho programu podpory
vedeckej infraštruktúry. Habilitantka použila na štúdium vzoriek najmä 1H a 13C SS NMR spektrá s vysokým rozlíšením namerané za
vysokofrekvenčnej rotácie pod magickým uhlom (MAS) s cross-polarizáciou (CP) a dipolárnym dekaplingom (DD), ďalej širokočiarové BL 1H NMR
spektrá, merania relaxačných časov jadier 1H a 13C v laboratórnej a rotujúcej sústave súradníc, teplotné experimenty, kinetické merania a
dekonvolučné metódy. Získané poznatky prispeli k pochopeniu vzťahu vlastností študovaných polymérov a ich štruktúry na molekulovej úrovni.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Dr. Fričová je členkou výskumného kolektívu, ktorý rozvinul NMR metodiky použité v práci, vedeného donedávna doc. RNDr. Dušanom Olčákom,
CSc.. Kolektív nadväzuje na dlhú tradíciu výskumu v rádiospektroskopii tuhého stavu na Katedre fyziky TUKE, ktorá je prakticky jedinou takto
zameranou výskumnou skupinou na Slovensku. 
V habilitačnej práci sú zhrnuté nové získané vedecké poznatky o 4 triedach polymérov, ktoré autorka publikovala so spoluautormi v ostatnej dekáde v
10 vedeckých publikáciách v karentovaných časopisoch. Okrem nich má Dr. Fričová ďalších 8 prác kategórie ADC a celý rad ďalších vedeckých
príspevkov v konferenčných a iných zborníkoch. Ako vysokoškolská učiteľka sa venovala i tvorbe nových učebných textov z fyziky a materiálovej
fyziky. 
V prvej skupine vzoriek (s.19-24 habil. práce) sa u dvoch typov izotaktického polypropylénu iPP (Prílohy I, II) pomocou CP MAS aj SP 13C NMR
charakterizovali zmeny v ich štruktúre pri zahrievaní a topení iPP, podiel kryštalickej a amorfnej fázy pri 90 °C, pohyblivosť segmentov a zauzlenie
reťazcov v iPP pomocou 1H MAS NMR a interpretovali sa namerané relaxačné časy T1 vodíkov.
V druhej skupine (s.24-30) sa získali nové poznatky o pohyblivosti, relaxačných časoch uhlíkov (T1(13C)) a kinetike prenosu polarizácie v CP
experimentoch v amorfných a kryštalických doménach 6 vzoriek polylaktidov, buď bez tepelnej úpravy alebo žíhaných pri 80 a 100 °C, bez a s
prídavkom plastifikátora triacetínu (TAC), pomocou metód SP MAS 13C NMR, resp. broad-line BL 1H NMR v rozmedzí 23-100 °C (Prílohy III, IV).
U tretej skupine (s.30-34) sa využili podobné metódy NMR štúdia ako je uvedené vyššie na charakterizáciu štruktúry a vlastností 5 vzoriek
degradovateľného polyméru polyhydroxybutyrátu (PHB), jeho tepelne upraveného variantu PHB-Q, ďalej variantu s prídavkom plastifikátora TAC
(PHB-T), prídavkom predlžovača reťazcov Joncrylu – PHB-J a ich kombinácie PHB-TJ (Prílohy V, VI, VII). Okrem charakterizácie zloženia a
pohyblivosti sa zistil i parameter usporiadania metylových skupín. Navyše sa preštudovala zmes PHB s kopolymérom PBAT (Ecoflex) a odhadli sa
veľkosti domén.
V štvrtej skupine (s.35-43, Prílohy VIII, IX,X)) sa preštudovali vzorky natívnych a termoplastických (TPS) škrobov ako nových degradovateľných
polymérov s vvužitím napríklad v obalových technológiách. Na plastifikáciu sa použili močovina, formamid, sorbitol a glycerín. Použili sa hore
spomínané NMR metodiky. Študovali sa aj zmesi plastifikovaných TPS s kopolymérom PBAT. Merania poskytli plejádu informácií o zložení
uvedených vzoriek. 

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Celkovo sa dosiahli hodnotné výsledky, ktoré iná metodika ako NMR tuhej fázy nemôže poskytnúť. Získané predstavy o zložení a štruktúre polymérov
sa využili pre korelácie s parametrami získanými metódami polymérnej chémie na partnerskom pracovisku. Oceňujem dobrú spoluprácu s Ústavom



polymérov SAV v Bratislave, kde vznikla väčšina podnetov na výskum nových polymérov pomocou SS NMR. Na strane riešiteľského pracoviska sa
táto spolupráca sa opiera o výbornú fyzikálnu expertízu tvorivých pracovníkov včítane habilitantky podložená dlhodobými skúsenosťami z
rádiospektroskopie, ako som už uviedol. Keďže tradícia výskumu a produkcie polymérov, plastov a vlákien je na Slovensku silná už desiatky rokov
(tradičné fabriky vo Svite, Strážskom, Humennom, nové výrobne a recyklačné jednotky plastov vzniknuté v posledných dekádach), veľmi záslužné by
bolo implementovať vypracované NMR metodiky aj do výskumu a inovácií v spolupráci s priemyslom, ako podnet aj pre habilitantku, hľadať nové
kooperácie aj v tejto oblasti.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Okrem zisťovania štruktúry polymérov pomocou NMR, čo bolo predmetom tejto práce, považujem za vhodné uplatniť dosiahnuté poznatky na
zlepšovanie úžitkových vlastností polymérov. Napríklad na hľadanie korelácii nameraných NMR parametrov s praktickými plastikárskymi či fyzikálno-
inžinierskymi charakteristikami polymérov. Prosím habilitantku o informáciu v tomto smere, ako sa naložilo so získanými výsledkami na strane
partnera na Ústave polymérov SAV, ako aj o konkretizáciu svojich budúcich výskumných zámerov. 
Keďže publikované práce sú viacautorské, prosím aj oj bližšiu špecifikáciu autorského vkladu habilitantky do získaných výsledkov. Rovnako aj jej
prípadný vklad či jej odborná pomoc pri riešení dizertačných prác doktorandov a diplomantov na KF TUKE. 

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

Práca je napísaná kultivovaným jazykom a našiel som v nej neveľa formálnych chýb a preklepov. 
K práci mám nasledovné pripomienky a otázky: 
S. 19/r. 4 zdola: Prečo je v iPP signál CH2 oveľa vyššie (42 ppm) ako CH signál (26 ppm)?
21/3 zdola: Z vety niečo vypadlo, prosím doplniť. Čo nazývate centrálnym signálom?
21/2-1 zdola: Pološírka signálu by mala byť šírka signálu v jeho polovičnej výške (teda nie polovičná šírka signálu ako uvádzate). 
25/4-5 zdola: Tu píšete, že amorfné oblasti PLA poskytli v dekonvolvovaných SP MAS 13C NMR spektrách široké Gaussove čiary a kryštalické oblasti
PLA poskytli úzke Lorentzove čiary. U iPP na Obr.1 ste úzky signál CH2 na ľavej strane (47 ppm) priradili amorfným oblastiam (vedľa širšieho signálu
CH2 pri 44 ppm). Aký je vzťah medzi šírkou signálu a kryštalinitou/amorfnosťou? 
32/4 zdola: Tu mal byť uvedený zrejme bután-1,4-diol, namiesto bután-1,4-diovej kyseliny. 36/11 zdola: V texte uvádzate pre uhlíky C2, C3, C5 a C4
(v kryštalických oblastiach) rozsah chemických posunov 65-87 ppm, ale z Obr.16 sa zdá, že skôr platí rozsah 65-77 ppm. 
36/2. r zdola: Je známe nejaké bližšie vysvetlenie, ako sa odlišuje štruktúra okolia uhlíkov C1 v amorfných oblastiach škrobov, pre ktoré ste pozorovali
dosť odlišné chemické posuny uhlíka C1 - 94, 97 a 103 ppm? 
36/8 zdola: Uvádzate rozsah C=O chemických posunov močoviny v oblasti 150-170 ppm, čo mi zdá dosť veľa, keďže v roztoku je tento posun 163.5
ppm a takýto signál vidno u Vás i na Obr. 16. Máte tam však i nižší signál pri cca 158 ppm – viete z čoho pochádza?
37/11-9 zdola: „ ... je relatívna intenzita signálu C4 rovná 0,1 ... “ - k čomu sa tento údaj vzťahuje? – nesedí mi k tomu Váš dovetok – „ ... (je) typická
pre úplne amorfný škrob.“ Prosím o komentár.
40/7 Podiel močoviny P-SU je 0,6 hm. %, u Soltexu (Amylexu) + U (s.36/13 zdola) bol až 40% - prečo také rozdiely v množstve?
Citovaný konferenčný príspevok „Fričová 2017“ mohol byť uvedený ako príloha, rád by som doň býval nahliadol.

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitačná práca a habilitačný spis ako celok spĺňa požiadavky kvality, ktoré sú kladené na habilitácie v súčasnosti, ako z hľadiska obsahu, tak i
rozsahu. Habilitantka splnila ciele habilitačnej práce uspokojivým spôsobom. Dosiahli sa nové vedecké poznatky o študovaných materiáloch, čo je
doložené aj tým, že práce boli akceptované v časopisoch s dobrými impakt faktormi, najmä Prílohy I, II, III, IX a X. Opísaný výskum, získané
experimentálne výsledky, ich zhodnotenie a interpretácia, teda diskusia k nim, je podrobná a sofistikovaná, dokumentuje dobrú znalosť študovanej
problematiky u habilitantky. Dr. Fričová sa vypracovala na kvalitného výskumníka a učiteľa. Jej habilitácia prispeje ku ďalšiemu rozvoju NMR
skúmania na Katedre fyziky TUKE a ku zlepšeniu kvality vzdelávania študentov fyzikálneho inžinierstva.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Habilitačná práca RNDr. Oľgy Fričovej, PhD. dokazuje vedecké a pedagogickú vyspelosť uchádzačky o habilitáciu v odbore fyzikálne inžinierstvo.
Oceňujem zodpovednú teoretickú prípravu, množstvo vykonanej práce pri NMR experimentoch a ich variabilitu na dosiahnutie zvolených cieľov, ako
aj zodpovedné zhodnotenie a interpretáciu získaných výsledkov, a prienik do kvalitných vedeckých časopisov.
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