
1 
 

 

Posudek oponenta dizertační práce 

 

Název práce: Structuring of plasma polymers: new methods for fabrication of nano-architectured                                                                                                                              

thin films 

Autor: Daniil Nikitin 

    Dizertační práce p. Nikitina se zabývá využitím plazmových polymerů upravených použitím 

plynového agregačního zdroje kovových nanočástic pro přípravu antibakteriálních nanokompozitních 

vrstev. Tyto techniky mohou velmi účinně napomoci nejen při přípravě vrstev pro biomedicínské 

aplikace, ale jsou významné i z pohledu environmentálního. 

    Práce má standardní členění. Po úvodní kapitole, ve které je čtenář seznámen s procesem 

plazmatické polymerizace a s přípravou nanostrukturovaných plazmových polymerů s využitím 

plynového agregačního zdroje, jsou vymezeny cíle vlastní práce. Následuje kapitola věnovaná 

experimentálním metodám použitým pro přípravu vzorků nanostrukturovaných plazmových 

polymerů, jejich diagnostice in-situ i po vynětí z aparatury a metodám použitým pro biologické 

testování. 

    Další část práce pak uvádí získané výsledky zároveň s jejich diskusí. Autor testoval nejdříve použitý 

zdroj klastrů, způsob vytváření nanočástic ve zdroji a získal také jejich podrobné morfologické a 

časoprostorové charakteristiky. Pak se věnoval přípravě vlastních nanokompozitních vrstev na bázi 

mědi nebo stříbra v matrici z plazmatického polymeru pro bioaplikace. Na závěr popisuje možnou 

modifikaci polymerních nanostruktur pomocí kovových nanočástic. 

    Celá práce čítající 97 stran je sepsána v angličtině, je pěkně zpracovaná, doplněná potřebným 

množstvím obrázků, schémat, grafů a tabulek. Po stránce formální, gramatické nebo stylistické 

nemám k práci žádné připomínky. Počet překlepů je minimální. Rovněž po stránce obsahové je 

zpracovaná velmi dobře a logicky členěna. Drobné výhrady mám k obr. 24 na str. 42, protože vektory 

znázorňující tok argonu jsou miniaturní, nejsou zřetelné a nedá se tak z obrázku mnoho vyčíst. U 

obrázku 27 je značně zmatený popis, popis v textu nesouhlasí s tím, co je pod obrázkem a u obrázku 

(j) jsem vůbec nepochopil, co znázorňuje. Podobně popis pod obr. 28 je neúplný, chybí g) – j). 

Výhradu mám k poslední kapitole – Conclusions. Závěry by neměly být pouze stručně v bodech, uvítal 

bych jejich celkový rozbor, komentáře, srovnání s jinými pracemi a případné výhledy v této oblasti do 

budoucna. 

    I přes výše uvedené výhrady považuji celou dizertační práci za zdařilou, autorovi se podařilo 

dosáhnout velmi zajímavých výsledků, o čemž nepochybně svědčí i úctyhodných 17 autorových 

publikací v impaktovaných časopisech, u čtyřech je na prvním místě. Výsledky autor rovněž 

prezentoval na mezinárodních konferencích. Některé metody, které autor použil jsou úplně nové, 

např. diagnostika nanočástic během jejich vytváření a růstu ve zdroji klastrů dosud nebyla 

pravděpodobně nikde dělána. 

    Autor ve své disertační práci jednoznačně prokázal schopnost samostatné vědecké práce a práci 

proto doporučuji k obhajobě. 
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Na autora mám k obhajobě následující otázky: 

1. Na obrázku 29 je uvedena závislost střední velikosti deponovaných nanočástic na vzdálenosti 

od magnetronu. Pro vzdálenost 200 mm, což je zřejmě mimo agregační zdroj, se zdá, že 

střední velikost po předchozím poklesu opět narostla. Je to možné a jak si to vysvětlujete? 

2. Část nanočástic je v klastrovém zdroji elektrostaticky zachycena v blízkosti magnetronu, 

narůstá do velkých rozměrů a končí většinou zpátky na terčíku magnetronu. Nedalo by se 

využít také těchto velkých nanočástic pro depozice např. pomocí pulzního magnetronu? 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem  dne 18. 11. 2019             _______________________ 
                                                         Prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. 

 

   

 

 


