
Oponentský posudek na disertační práci  
 

pana Mykhailo Vaidulycha  
 

„Plasma Treatment of Porous Structures – Plazmové opracování porézních povrchů“  
 

 Předkládaná disertační práce se zabývá velmi aktuálním tématem studia možnosti 
modifikací porézních materiálů za asistence nízkoteplotního plazmatu. Experimenty byly 
zaměřeny na studium funkcionalizace materiálů nanášením funkčních nanokompozitních 
vrstev a nízkotlakým plazmovým leptáním. Výsledky uvedené v této disertační práci získal 
autor během svého působení na Katedře makromolekulární fyziky Matematicko-fyzikální 
fakulty UK v Praze a dílčí výsledky, uvedené v poslední kapitole 4.4 práce, získal během 
svého pobytu v externích laboratořích National Institute for Materials Science (NIMS) v 
Japonsku. 

Vlastnímu textu práce předchází úvodem přesné vyspecifikování cílů práce. V  rešeršní 
části práce autor uvádí stručný a dostatečně výstižný přehled o současném stavu 
problematiky se zaměřením se na klasifikaci kategorií porézních materiálů včetně metod 
jejich přípravy a modifikace povrchů s ohledem na oblasti jejich využití. V další části věnuje 
autor pozornost popisu nízkoteplotního plazmatu a procesům modifikace materiálů 
v plazmatu, např. plazmovým leptáním, depozicí tenkých vrstev připravovaných metodou 
magnetronového naprašování a plazmovou polymerací. Pozornost je i věnována přípravě  
nanočástic a jejich klasterů, včetně přípravy nanokompozitních vrstev, pomocí tzv. plynových 
klastrových zdrojů s agregací (Gas Aggregation Sources – GAS) založených na 
magnetronovém naprašování a na plazmatem podporované depozici z plynné fáze (PE-
CVD). Kromě popisu depozičních technik se autor zabývá dvěma hlavními aplikacemi 
materiálů modifikovaných za asistence plazmatu – membránovou separací olejových 
kontaminantů při čištění vody a biomedicínskými aplikacemi vrstev nakompozitu kov/polymer 
(biokompatibilita a antibakteriální účinky).  

Další část práce je věnována detailnímu popisu experimentálního uspořádání použitých 
depozičních technik (GAS zdroj nanočástic stříbra a mědi, zdroj tvrdých Ag/a-C:H 
nanokompozitních vrstev a systém pro modifikaci filtračních membrán) a metod pro 
charakterizaci materiálů (křemenné krystalové mikrováhy – QCM, optická emisní 
spektroskopie - OES, spektroskopie atomárních sil – AFM, skenovací elektronová 
mikroskopie – SEM, transmisní elektronová mikroskopie – TEM, rentgenová fotoelektronová 
spektroskopie – XPS, infračervená spektroskopie – FTIR, UV-Vis spektrofotometrie, 
spektroskopická elipsometrie a měření smáčivosti). Autor uvádí i použitou metodiku studia 
antibakteriálních vlastností a měření absorpční kapacity a separační účinnosti membrán. Na 
tomto místě bych chtěl ocenit přístup autora práce k vypracování obou těchto částí práce, 
byť zahrnují relativně širokou oblast studované problematiky, jsou napsány velmi přehledně a 
výstižně. 

Těžiště disertační práce je v další části, která je věnována popisu a vyhodnocení 
provedených experimentů, včetně zhodnocení výsledků a jejich diskuzi.   

V první části této kapitoly se autor práce zabývá analýzou vlivu parametrů zdroje 
nanočástic a jejich klastrů (GAS) na proces depozice nanočástic mědi. Byl popsán vliv změn 
magnetického pole na vytváření nanočástic mědi a jejich klastrů, tj. na depoziční rychlost, 
velikost částic a jejich tvar, a byly nalezeny optimální parametry tohoto procesu. Tyto 
výsledky byly publikovány v práci autora uvedené v seznamu publikací autora jako [1]. 
V druhé části této kapitoly se autor práce zabývá přípravou nanokompozitních povlaků Ag/a-
C:H souběžnou depozicí nanočástic stříbra a tvrdé polymerní matrice a-C:H. Byly 
optimalizovány parametry RF výboje pro plazmovou polymeraci ve směsi argonu a par n-
hexanu vzhledem k mechanickým a povrchovým vlastnostem nanokompozitních vrstev. Pro 
dosažení antibakteriálních vlastností této nanokompozitní vrstvy bylo pro zvýšení povrchové 
koncentrace stříbra aplikováno na povrch dané nanokompozitní vrstvy plazmové leptání 
pomocí plazmatu kyslíku, které vedlo ke zvýšení antibakteriální aktivity těchto 
nanokompzitních vrstev. Tyto výsledky byly publikovány v práci autora uvedené v seznamu 



publikací autora jako [8]. Navazující část práce se zabývá modifikací povrchů membrán 
(materiál viskóza nebo uhlík) nanokompozitními vrstvami s extrémním rozsahem smáčivosti, 
připravenými střídavou depozicí tenkých vrstev z plynné fáze a nanášením nanočástic. 
Aplikace takto modifikovaných membrán pro separaci složek směsi olej/voda vykazují 
účinnost lepší jak 99.97 % a po depozici nanočástic mědi vykazují membrány i antibakteriální 
vlastnosti. Tyto výsledky byly publikovány v práci autora uvedené v seznamu publikací 
autora jako [3]. 

Poslední kapitola je věnována stručnému a přehlednému shrnutí dosažených výsledků 
a závěrů práce. 

Seznam použité literatury ve vlastní disertační práci obsahuje 136 odkazů, které jsou 
v práci bohatě citovány. Jako přílohu disertační práce obsahuje přehled publikační činnosti 
autora práce (celkem 13 recenzovaných zahraničních časopisů, 3 příspěvky v konferenčních 
příspěvcích a 8 prezentací na konferencích). Přílohou této práce je i přehled použitých 
zkratek.  

Práce, která je napsána v anglickém jazyce, je po stránce formální a grafické úpravy na 
velmi dobré úrovni, v práci se vyskytuje minimum překlepů či drobných nepřesností, jako 
např. na str. 15 by bylo vhodné zřetelně označit symboly pro elektrické a magnetické pole 
jako vektorové veličiny vzhledem k uvádění jejich prostorové a vzájemné orientace, na str. 
67 v popisu obr. 42 uvedená zkratka FFT není uvedena v přehledu použitých zkratek, 
osobně bych uvítal používání zkratek v poněkud menší míře. Na str. 42 autor ve vztahu 
vyjadřujícím kinetickou energii uvolněných fotoelektronů uvádí f jako „work function of the 
spectrometer“, domnívám se, že v tomto případě jde o výstupní práci pro elektrony 
z povrchu vzorku, bez přímé vazby na spektrometr. 

Na dané práci velmi oceňuji dosažení jednoho z hlavních cílů práce, tj. provedené 
rozsáhlé studium základních aspektů tvorby kovových nanočástic pomocí GAS s depozicí 
tenkých vrstev pomocí PECVD a zároveň vysoký aplikační potenciál výsledků v oblasti 
využití filtračních membrán, které vykazují extrémní rozsah smáčivosti, pro čištění vody. 

 
Celkově lze tedy hodnotit předloženou disertační práci následovně: 
a) Hlavní výsledky, kterých autor v této práci dosáhl, jsou vesměs původní a rozšiřují 

doposud známé poznatky v oblasti studia modifikace porézních materiálů za 
asistence nízkoteplotního plazmatu 

b) Autor provedl rozsáhlou řadu systematických měření, diskutoval a analyzoval 
zvolené metody a dosažené experimentální výsledky. 

c) K věcnému vědeckému obsahu předkládané práce nemám připomínek a v dané 
práci jsem nenašel podstatné a závažné nedostatky. 

d) Byly zvoleny adekvátní metody a disertační práce zcela splnila stanovené cíle. 
 

Z hlediska doplnění mám k práci na závěr jen následující dotaz. Řada výsledků této 
práce vzhledem k aktuálnosti řešeného tématu má potenciál pro aplikace v praxi, jako např. 
v oblasti ochrany životního prostředí, případně biomedicíny. Zvažuje autor případnou 
spolupráci s aplikační sférou? Jsou některé z dosažených výsledků patentovatelné? 

 
Autor předloženou disertační prací prokázal schopnost samostatné tvořivé a vědecké 

práce. Řada jeho publikací, kde ve čtyřech je prvním autorem, evidovaných v databázi WoS 
dokazuje i jeho schopnost referovat o své práci a prezentovat dosažené výsledky.  
 Domnívám se proto, že předložená disertační práce pana Mykhailo Vaidulycha 
„Plasma Treatment of Porous Structures – Plazmové opracování porézních povrchů“ splňuje 
požadavky, které jsou na disertační práci kladeny, doporučuji přijmout disertační práci 
k obhajobě a po úspěšné obhajobě udělení titulu Ph.D. 

 
V Ústí nad Labem, dne 20. 11. 2019 
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