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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Předložená práce se zabývá tvorbou nanočástic v plynově-agregačním zdroji a jejich povrchovou 

modifikací přímo při výrobě. 

 

Již sekce Introduction, která by obstála i v práci disertační, je podrobná a zároveň přehledná a další 

části práce jsou zpracovány se srovnatelnou péčí. Práce je psaná v angličtině, čitelně, s důrazem na 

detail. Chyb faktických nebo formálních je v práci jen zcela minimální množství. Vytčené cíle 

práce byly splněny a výsledky jsou velmi zajímavé samy o sobě i pro další práci. O aktuálnosti 

problematiky i kvalitě práce svědčí, že část výsledků práce již byla publikována v impaktovaných 

časopisech. 

 

Práci rád doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

V sekci 3.1 jsou rozebírána optická emisní spektra a z nich hodnocen časový průběh procesu. Je 

správně zmíněna možnost změny teploty elektronů během depozičního cyklu.  

1) Je za těchto podmínek zcela korektní mluvit o intenzitě CN pásu jako o indikátoru množství CN 

molekuly ve výboji? 

Jak by se případně dala vypovídací hodnota intenzity pásu pro určení koncentrace zlepšit? 

2) Dále je zmíněna možnost úniku plynného N2 během cyklu. Bylo u N2 pozorovatelné kolísání 

intenzity pásů během cyklu? 

 

3) Pro depozici plazmově polymerních částic byl zvolen výkon 40 W. Čím to bylo určeno? 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 

 

 

 

 

Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta: 


