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Daniila Nikitina znám už z dob jeho magisterského studia na Chemicko-Technologické 

univerzitě v Ivanovu, Rusko, se kterou mám dlouholetou spolupráci. Již v té době vynikal svými 

znalostmi a schopnostmi v oblasti interakce nízkoteplotního plazmatu s pevnými látkami. Tyto 

zkušenosti mu hodně pomohly i při doktorském studiu, které zahájil na MFF UK ve školním roce 

2015/2016. 

Cílem doktorské práce Daniila Nikitina byl vývoj nových nanokompozitních vrstev na bázi 

kovových nanočástic a plazmových polymerů a studium korelací mezi strukturou vrstev, 

vlastnostmi jejich komponentů a výslednými antibakteriálními účinky. Na toto téma se mu 

podařilo vyhrát i grant od Grantové Agentury Univerzity Karlovy. Hlavní část svých experimentů 

věnoval vytváření Cu a Ag nanočástic pomocí agregaci v plynu, výzkumu jejich vzniku a růstu, a 

jejich následnému začlenění do polyetylén oxidových matric. Ve spolupráci s dalšími členy 

skupiny se zúčastnil experimentální kampaně na synchrotronu DESY v Hamburku, Německo, kde 

se výrazným způsobem podílel na získání unikátních SAXS výsledků o tvorbě kovových 

nanočástic v magnetronových výbojích. Jako student evropského výměnného programu Erasmus+ 

se zúčastnil dvouměsíční zahraniční stáže na Univerzitě v Kielu, Německo. Zde aplikoval znalosti 

získané na synchrotronu pro zavedení UV-Vis spektroskopie jako diagnostické metody při tvorbě 

nanočástic. Během studia se mu podařilo zúčastnit i spolupráce s Federal Institute for Materials 

Research and Testing v Berlíně, Německo, a prozkoumat vliv přítomnosti kovových nanočástic na 

teplotu skelného přechodu polyetylén oxidu. Dále navázal spolupráci s National Research Center 

of Epidemiology and Microbiology v Moskvě, Rusko, kde   zkoumal antibakteriální působení jím 

vyvinutých vrstev vůči multirezistentním bakteriím, tj. bakteriím vyhlášených Světovou 

Zdravotnickou Organizaci jako nejkritičtější, na které už nefungují antibiotika. Prokázal propojit 

znalosti o chemickém složení a struktuře nanokompozitů, a využit je pro vysvětlení komplexních 

interakcí nanokompozitů se zmíněnými bakteriemi. 

Během doktorského studia se Daniil Nikitin zúčastnil řady mezinárodních konferencí, na 

kterých prezentoval dosažené výsledky ve formě 6 ústních přednášek a 7 posterů. Aktivně se 

podílel i na jiných experimentech v laboratoři, které přímo nesouvisí s tematikou jeho disertační 

práce, ale jsou nicméně důležité pro výzkum běžící na KMF. Výsledkem jeho rozsáhlé vědecké 

práce je spoluautorství na 17 článcích publikovaných v impaktovaných časopisech (z toho 4 jako 



první autor). Za oborově významnou publikační aktivitu byl mu Radou Doktorského Studijního 

Oboru přiznán příplatek ke stipendiu. 

Na závěr bych zdůraznil, že Daniil Nikitin je velmi kooperativním a přínosným členem 

vědeckého týmu na KMF, ale taktéž vyniká schopností i k samostatné práci. Předložená disertační 

práce splnila hlavní cíle a přináší velkou řadu nových informací. Proto jí doporučuji k obhajobě a 

na základě jejího úspěšného obhájení navrhuji udělení akademického titulu Ph.D. 

 

V Praze 14.11.2019                                                doc. Ing. Andrey Shukurov, PhD. 


