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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Studentka Hana Libenská touto prací navázala na své předchozí působení na katedře 

makromolekulární fyziky. Od přípravy a studia tenkých vrstev přešla k nyní hojně studovanému 

tématu přípravy nanočástic pomocí plynového agregačního zdroje. Konkrétně se ve své práci 

zaměřila na přípravu nanočástic železa a jejich modifikaci za letu pomocí přídavného plazmatu. 

Cílem práce bylo pomocí přídavného plazmatu modifikovat nanočástice tak, aby se zabránilo, či 

byla potlačena jejich oxidace na vzduchu. Jak je i z práce patrné, jedná se o velmi aktuální téma 

díky velkému aplikačnímu potenciálů biokompatibilních magnetických nanočástic v biologii a 

medicíně.  

Práce je přehledně rozdělena na teoretický úvod, popis použitého experimentálního 

vybavení a na výsledkovou část. V teoretickém úvodu jsou popsány a vysvětleny základní pojmy 

týkající se nízkoteplotního nízkotlakého plazmatu a magnetronového naprašování. Dále je zde 

teoreticky popsán proces přípravy nanočástic pomocí plynového agregačního zdroje. V části 

věnující se popisu použitého experimentálního vybavení je popsán hardware nutný pro výrobu 

nanočástic a jejich modifikace. Déle je zde popsána i široká škála použitých charakterizačních 

technik a to jak pro monitoring procesu opracování nanočástic plazmatem, tak pro jejich 

následnou charakterizaci. Výsledková část se věnuje modifikaci nanočástic za letu pomocí 

vysokofrekvenčního nízkotlakého plazmatu. Byl studován vliv složení plazmatu a vliv příkonu na 

výsledné vlastnosti nanočástic, zejména pak na potlačení jejich oxidace. Oxidace nanočástic byla 

studována pomocí in-situ a ex-situ měření XPS, důraz byl kladen na časový vývoj oxidace. Bylo 

zjištěno, že ze všech druhů plazmatu má paradoxně nejpříznivější účinky argonové plazma. Jeho 

vliv byl vysvětlen za použití pokročilých charakterizačních metod pro studium nanočástic jako 

jsou HRTEM, XRD, SAXS ale také díky pečlivé analýze složení pracovního plynu. Ta ukázala, že 

klíčovou roli hraje nepatrné množství n-hexanu řízeně připouštěné pro stabilní přípravu Fe 

nanočástic. Ukázalo se, že dochází k efektivnímu zabudovávání uhlíku do struktury rostoucí 

částice. Následně v přídavném plazmatu dochází k tvorbě karbidu železa, konkrétně cementitu. 

Bohužel i přes značné experimentální úsilí se použitými technikami nepodařilo zjistit, zda a 

případně kolik je v nanočásticích čistého železa.  

 Studentka Hana Libenská prokázala vysokou míru samostatnosti a to jak při přípravě 

vzorků tak i při jejich analýze a interpretaci získaných výsledků. V relativně krátkém čase se jí 

podařilo obsáhnout do značné hloubky komplexní problematiku přípravy nanočástic pomocí 

plynového agregačního zdroje a jejich následné modifikace. Práce neobsahuje zásadní chyby a její 

rozsah i forma odpovídají požadavkům kladeným na diplomovou práci. Práce obsahuje řadu 

originálních výsledků, na jejichž základě bude přednesena přednáška na konferenci 24th 

International Symposium on Plasma Chemistry a které poslouží jako podklady pro článek 

v časopise Plasma Processes and Polymers. Závěrem konstatuji, že autorka prokázala schopnost 

vědecké práce a navrhuji práci klasifikovat známkou výborně. 
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