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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Bc. Radka Štefaníková zahájila magisterské studium na KMF ve školním roce 2017/2018, 

přičemž tématem její diplomové práce byla syntéza heterogenních nanočástic kov/plazmový 

polymer pomocí plynně agregačních zdrojů a charakterizace takto připravovaných nanočástic. 

Jelikož se jednalo o téma výrazně odlišné od předchozí bakalářské práce, bylo na počátku nutné 

seznámit se s danou problematikou, použitým depozičním systémem i s diagnostickými metodami. 

To se diplomantce podařilo velmi rychle, což jí umožnilo věnovat se velmi záhy vlastním 

experimentům, které jsou shrnuty v předkládané práci. Ta je dobře strukturovaná: obsahuje stručný 

úvod do problematiky přípravy nanočástic pomocí agregačních zdrojů využívajících nerovnovážné 

plazma, definice základních pojmů, přehled a popis použitých experimentálních a diagnostických 

technik i dostatečně popsané a diskutované experimentální výsledky. Po formální stránce práce 

tedy plně odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

Co se týká vlastní práce byla v jejím rámci testována originální dvou kroková metoda přípravy 

částic kov/plazmový polymer, která je založena na modifikaci plazmově polymerních nanočástic, 

konkrétně C:H:N:O, během jejich průletu přídavným magnetronovým plazmatem v takzvané 

inokulační části depozičního systému. Pomocí pečlivě rozmyšlených a provedených experimentů 

byly nejprve studovány odděleně jednotlivé kroky vzniku heterogenních nanočástic, tedy vznik a 

transport plazmově polymerních nanočástic a depozice kovu v inokulační oblasti. V následující 

části pak byl studován vliv přídavného magnetronového plazmatu na prolétávající plazmově 

polymerní nanočástice, přičemž hlavní pozornost byla věnována morfologii, chemickému složení a 

optickým vlastnostem výsledných nanočástic. Provedené experimenty vedly z mého pohledu ke 

dvěma zásadním výsledkům. V první řadě se prokázala možnost využít studovanou depoziční 

proceduru pro přípravu aplikačně velmi zajímavých nanočástic, které mají plazmově polymerní 

jádro dekorované výrazně menšími kovovými nanočásticemi. Mimoto se diplomantce podařilo 

prokázat vznik růstových nestabilit spojených s tvorbou plazmově polymerních nanočástic. Zde 

bych chtěl vyzvednout experimenty, které prováděla diplomantka během své stáže na univerzitě 

v německém Kielu a které pomocí rozptylu laserového záření experimentálně potvrdily částečný 

záchyt C:H:N:O nanočástic uvnitř plynně agregačního zdroje. O originalitě dosažených výsledků 

svědčí fakt, že tyto výsledky se staly podkladem pro 3 již vyšlé vědecké články v mezinárodních 

impaktovaných časopisech i pro několik konferenčních příspěvků, včetně orálního příspěvku 

předneseného diplomantkou na 9th International Workshop on Polymer-Metal Nanocomposites 

(Helsinky, Finsko 2019).         

Závěrem mi nezbývá než konstatovat, že předložená diplomová práce neobsahuje zásadní chyby, 

její rozsah i forma odpovídají požadavkům kladeným na diplomovou práci a v práci prezentované 

výsledky splňují cíle diplomního úkolu. Z těchto důvodů tedy doporučuji předloženou práci uznat 

jako diplomovou práci s hodnocením výborně. 
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