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Disertační práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci nanokompozitních a 
nanovláknových vrstev titanu a/nebo oxidu titanu a jejich kombinaci s organickou vrstvou. Jde o 
vysoce aktuální problematiku se širokým záběrem na využití rozmanitých technologií a 
prekurzorů, která je předmětem současného mezinárodního výzkumu s ohledem na potenciální 
možnosti využití v biomedicíně a fotovoltaice. Problematika úzce navazuje na předchozí práce 
pracoviště a dále je rozvíjí. Práce je správně rozvržena a systematicky postupuje od depozice a 
charakterizace jednotlivých vrstev až po jejich vzájemné kombinace.

V úvodní části jsou stručně uvedeny informace o plazmových polymerech, 
nanokompozitních vrstvách, oxidu titaničitém, depozičních technologiích a fotovoltaických 
aplikacích. Experimentální část je zaměřena na podrobnější popis jednotlivých technologií 
využívajících vakuové techniky a depozici z kapalné fáze. Dále jsou popsány charakterizační 
metody (AFM, WCA, FTIR, XPS, UV-Vis, I-V, SPV) použité pro analýzu tenkých vrstev a 
vrstevnatých struktur. Část s výsledky a diskusí je rozdělena do čtyř obsáhlejších kapitol 
věnovaných vrstvám a nanostrukturám TiO2, nanokompozitním vrstvám TiOx/plazmový polymer 
a dvojvrstvám TiO2/organický materiál s heteropřechodem. Každá z těchto částí je rozdělena na 
úvod s informací o přípravě vzorků, jejich charakterizací a interpretací naměřených dat, a 
samostatným závěrem k dané části.

Disertační práce má přiměřený počet stran – 138 a obsahuje celkem 75 obrázků, 8 tabulek 
a využívá 168 odkazů, což dokládá dobrou přípravu autora. Práce je přehledná, dobře graficky 
zpracovaná a bez vážnějších formálních chyb. Autor pracoval cíleně, použil správné metody a 
postupy. Dobře je patrný velký objem připravených vzorků, provedených analýz a získaných 
výsledků, o čemž svědčí také četné publikace autora v mezinárodních časopisech (12) a 
konferenčních sbornících (8); celkem 20 publikací. Práce přináší řadu nových vědeckých 
poznatků, které mohou být dále rozvíjeny a přispějí k pochopení vztahů mezi strukturou 
nanokompozitních vrstev a jejich vlastnostmi a umožní tak případné využití těchto nanostruktur.

K práci mám následující připomínky a dotazy:
- Str.62-63: Jaká byla tloušťka připravených vrstev? Je známo, že RMS drsnost je funkcí 

tloušťky vrstvy. Byla tloušťka studovaných vrstev alespoň přibližně stejná?
Kontaminace povrchu vrstev uhlíkem (kolem 24 at.%, str. 63) je docela vysoká. Lze tuto 
kontaminaci eliminovat? Zkoušel jste nějaká opatření?
Dle XRD analýzy byl materiál vrstvy amorfní. Máte představu, jaká je chemická struktura 
tohoto materiálu?

- Str. 66: Je na obr.3.5(b) patrná krystalická struktura, jak píšete na řádku 6 zdola?
- Str.77-79, tab.II a III: Přestože Ti vrstvy byly proměřeny pomocí XPS ihned po depozici 



(tab.II) obsahují značné množství kyslíku. Pochází zabudovaný kyslík z depoziční komory?
- Str. 86: Na obr. 3.18 a 3.19 jsou patrné částice zachycené v síti vláken. Je možné se tvorbě 

částic zcela vyhnout?
- Str. 89, 4.ř. shora: Odvoláváte se na analýzu pásu Ti 2p. Proč není tato část XPS spektra 

prezentována formou obrázku?
- Str. 92, obr. 3.22: Jak byla stanovována depoziční rychlost jednotlivých komponent při 

současné depozici TiOx a pPP?
- Str. 96, tab. V: Objasněte chemickou strukturu vztahující se k pásu „J“ (H-bonded to each 

other).
- Str.98-99: Měl jste k dispozici i podrobnější TEM snímky, než je uvedeno v obr.3.27(a), když 

píšete, že kompozitní vrstva obsahovala malá zrna TiOx o velikosti kolem 2 nm?
- Str. 100, 9.ř. zdola: Opravte rovnici na uvedeném řádku.
- Str. 104-105: Prezentovaný pulsní režim odpovídal nejnižšímu efektivnímu výkonu o hodnotě 

2,5 W. Zkoušel jste použít i nižší efektivní výkon, aby konjugovaná struktura molekuly byla 
zachována? Bylo možné použít ton < 10 ms?

- Str. 118, 3.ř. shora: Píšete, že poměrně velká drsnost (70 nm) Ti nanoklastrů je příznivá pro 
velkou plochu rozhraní mezi organickou a anorganickou vrstvou. Nicméně, tvorba krystalitů 
s množstvím pórů v organické vrstvě vede zřejmě k nízké efektivní ploše rozhraní mezi 
vrstvami.

Práci jsem si se zájmem přečetl a musím konstatovat, že autor vykonal velký kus 
experimentální, ale také analytické práce. Závěrem shrnuji, že disertační práce prokazuje 
předpoklady autora k samostatné tvořivé práci, dále splňuje kritéria kladená na disertační práci a
doporučuji ji tedy k obhajobě. Za předpokladu správného zodpovězení dotazů a úspěšného 
průběhu oponentního řízení, doporučuji udělit Mgr. Martinu Drábikovi titul Ph.D. 
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