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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitačná práca RNDr. Oľgy Fričovej, PhD. sa venuje štúdiu polymérnych materiálov pomocou spektier a relaxačných časov jadrovej magnetickej
rezonancie (NMR). Materiály na báze polymérov sú už neodmysliteľnou súčasťou nášho života a ich ekologická stopa sa stáva čoraz naliehavejšou. Z
tohto dôvodu oceňujem, že habilitantka sa v rámci svojho výskumu venuje recyklovateľnému izotaktickému polypropylénu, biodegradovateľným
polymérom – polylaktidu, polyhydroxybutyrátu a ich modifikácií, ako aj materiálom na báze škrobu.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Metodika, systematičnosť a spôsob spracovania témy v práci svedčí o vysokej pedagogickej a odbornej erudovanosti habilitantky v sledovanej
problematike. Práca je koncipovaná ako vedecko-pedagogické dielo. V druhej kapitole sa venuje princípom a základným technikám NMR v tuhej fáze
ako sú rotácia vzorky pod magickým uhlom, dipólový dekapling a krížová polarizácia či merania spinovo-mriežkových relaxačných časov na spektrách
jadier vodíka 1H a uhlíka 13C. V 3. hlavnej kapitole sú charakterizované študované polyméry a získané výsledky počas výskumu štúdia štruktúr a
molekulovej pohyblivosti vo viacerých polymérnych materiálov pomocou NMR v tuhej fáze.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Použitím viacerých uvedených metód NMR habilitantka dokáže komplexnejšie stanoviť charakteristiky polymérov z hľadiska štruktúry a molekulovej
pohyblivosti ako aj ich zmien vyvolaných spôsobom prípravy, modifikáciami, zvyšovaním teploty a starnutím materiálov. V zmesi polyhydoxybutyrátu
so syntetickým biodegradovateľným polymérom poly(butylén-adipát-ko-tereftalát) boli odhadnuté rozmery domén jej jednotlivých zložiek. Bol
stanovený kryštalický podiel v materiáloch na báze škrobu, posúdené zmeny morfológie aj molekulovej pohyblivosti ako aj zmeny pri starnutí v
zmesiach termoplastických škrobov s polymérom.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Štúdium vlastností polymérov pomocou techník NMR napomáha pri výbere vhodných aplikácií pre skúmané materiály ako aj pri vývoji kompozitov s
cielenými vlastnosťami na báze daných materiálov.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Práca je prehľadovo napísaná a ako k takej nemám žiadne pripomienky. Škoda, že v práci nie sú odkazy na použité obrázky z vlastných článkov.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

str. 12: Ako často sú merané, akumulované a spracovávané dáta z NMR kvôli lepšiemu podielu signál/šum?
str. 34: Z akého dôvodu je y-os na Obr. 13 vpravo prerušená, keď tam nie sú znázornené ms-relaxačné časy?
str. 38: Aký je graf relaxačných časov spinovo-mriežkovej relaxácie škrobov typov A a B v systéme uhlíkových jadier 13C(VIII)?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Čo sa týka zhodnotenia úrovne vedeckého profilu a dosiahnutých výsledkov, môžem konštatovať, že uchádzačka počas svojho pôsobenia na Univerzite
Pavla J. Šafárika v Košiciach preukázala dostatočnú erudíciu v experimentálnej práci ale i pri interpretácii získaných výsledkov v oblasti štúdia
fyzikálnych vlastností polymérnych materiálov. Výsledkom jej výskumu je 18 zahraničných karentovaných časopisoch v databáze CC a ďalšie v
zborníkoch z domácich/ zahraničných konferencií (36/5). 
Veľmi kladne hodnotím spoluautorstvo na 6 vysokoškolských učebniciach a 5 skrípt a učebných testov medzi ktoré možno zaradiť Merania z fyziky,
Štruktúra a vlastnosti materiálov 1, 2, Polymérne materiály a ďalšie. Tieto učebnice a aj ďalšie pedagogické články svedčia aj o širokej a kvalitnej
pedagogickej aktivite. Habilitantka vedie viacero cvičení a má prednášky z Fyziky I, II, Experimentálne metódy skúmania materiálov a Materiály na
báze polymérov plus príprava laboratórnych úloh. Vedeckú, ale i pedagogickú úroveň RNDr. Oľgy Fričovej, PhD. dokazuje aj prekročenie všetkých
požadovaných kritérií pre habilitačné konanie na FEI TUKE.



CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Na základe celkového zhodnotenia habilitačnej práce a priložených dokladov konštatujem, že habilitačná práca, ako aj vedecká spôsobilosť RNDr. Oľgy
Fričovej, PhD. zodpovedajú požiadavkám v odbore habilitačného konania Fyzikálne inžinierstvo. 
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