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Posudek školitele

Mgr. Martin Drábik nastoupil do doktorského studia v roce 2005 po dokončení magisterského 

studia na UK MFF. Zde složil státní zkoušku a obhájil diplomní práci: „Deposition of 

nanocompozite SiOx/plasma polymer thin films“, kterou vypracoval pod mým vedením. Na 

základě své diplomové práce se spoluautory publikoval v časopise Vacuum článek 

„Composite SiOx/hydrocarbon plasma polymer films prepared by RF magnetron sputtering of 

SiO2 and polyamide“. 

Mgr. Drábik byl tedy při nástupu do doktorandského studia obeznámen 

s experimentálním vybavením laboratoře a mohl zahájit experimenty na tématu své disertační 

práce. To umožnilo rychlý postup v úvodních experimentech a dosažení výsledků, které 

umožnily již zhruba po roce Mgr. Drábikovi publikovat v časopise Plasma Processes and 

Polymers článek „Composite TiOx/hydrocarbon plasma polymer films prepared by magnetron 

sputtering ot TiO2 and polypropylene“. V roce 2006 také odjel na pobyt v délce 5 týdnů na 

University of Illinois at Chicago, kde pracoval ve skupině Prof. Hanleyho. Z tohoto pobytu 

vzešly dvě publikace, z nichž ve druhé nazvané „Photovoltaic behavior of titanyl 

phthalocyanine thin films and titania bilayer films“ je prvním autorem. V těchto pracích Mgr. 

Drábik opublikoval výsledky týkající se možné fotovoltaické aplikace TiOx nanokompozitů. 

V letech 2007-2008 vykonal roční pobyt v NIMS, Biomaterials Center, Tsukuba, Ibaraki, 

Japonsko, kde se zabýval jinou metodou přípravy nanostruktur založených na TiO2 a to 

přípravou TiO2 tenkých vrstev složených z nanovláken pomocí electro-spinningu a to pro 

organické fotovoltaické aplikace. Výsledky z této oblasti experimentů publikoval Mgr. Drábik 

v časopise Synthetic Metals pod názvem: „Properties of composite films of titania nanofibers 

and safranin O dye“.

Zatímco v první části práce používal pro vytváření nanokompozitních vrstev 

TiOx/plasmový polymer depozici ze dvou magnetronů v závěrečných experimentech využil 

klastrový zdroj „Haberlandova typu“, tj. s využitím magnetronu pracujícího za zvýšeného 

tlaku (~ 100 Pa). Výsledky z těchto experimentů jsou zaslány k publikaci do Plasma 

Processes and Polymers a Surface Coatings and Technology a jsou zaměřeny na možnost 

aplikací v biomedicíně.¨

Mgr. Drábik shrnul výsledky dosažené při provádění experimentů v disertační práci: 

„Preparation of Nanocomposites TiOx/Plasma Polymer and Study of Their Properties“. Práce 
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je psána přehledně a srozumitelně. Jak je z výše uvedeného vidět, většinu výsledků publikoval 

v impaktovaných časopisech.

Mgr. M. Drábik během své práce na tématu prokázal velkou samostatnost vzhledem 

ke své velmi dobré experimentální erudici a vynikajícímu teoretickému zázemí. To mu 

umožnilo pojmout řešení tématu práce v neobvyklé šíři, přičemž se mu podařilo dosáhnout 

výsledků značného významu.

Doporučuji proto předloženou práci k obhajobě.

V Praze dne 3. 1. 2011                                                    Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.




