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Přestože název práce indikuje problematiku plazmově deponovaných kompozitů, záběr 
práce je podstatně širší a kromě plazmově deponovaných kompozitů se zabývá rovněž 
přípravou kovových a keramických kompozitů na bázi titanu a jeho oxidů. Nadstandardně 
rozsáhlý je rovněž rozsah použitých depozičních technik. 

Práce je členěna celkem do čtyřech kapitol, přičemž krátký úvod a cíle práce jsou 
zařazeny před vlastní číslovaný obsah. Tato část je rozdělena do 8 podkapitol, z nichž pět je 
věnováno problematice studovaných materiálů. Tuto část hodnotím velmi vysoce, podle 
mého podává fundovaný přehled současného stavu výzkumu a plně může sloužit jako analýza 
pro stanovení cílů práce. Zbylé tři podkapitoly věnované principům vybraných depozičních 
technik – magnetonové naprašování, tvorba kovových clusterů a elektrostatické zvlákňování 
jsou spíše popisného charakteru, což je patrně dáno tím, že autor dané techniky používal jako 
technologického prostředku pro přípravu studovaných materiálů a aktivně je nerozvíjel.
Možná by proto bylo vhodnější popis těchto technik přesunout do následující kapitoly, 
podobně jak autor učinil u dalších použitých technologií jako např. vakuové napařování a 
iontově asistované polymerizace.

Po rešeršní části následuje kapitola 2 věnovaná popisu použitých experimentálních metod
a kapitola 3 v níž jsou obsaženy vlastní dosažené výsledky a jejich diskuse. Tato kapitola je 
logicky rozčleněna do čtyř částí. První část je věnována depozici TiO2 vrstev různými 
technikami, další potom nanokompozitním a multivrstevným systémům organický polymer-
TiO2. U každého systému je popsána metodika jeho přípravy a následně je vrstva podrobně 
charakterizována. Na závěr každé podkapitoly je umístěno stručné shrnutí dosažených 
výsledků.

Práce je zakončena závěrečnou sumarizací dosažených výsledků, obsáhlým seznamem 
použité literatury a vlastními publikačními výstupy autora.

Po formální stránce má práce vysokou úroveň. Členění práce je logické a přehledné a 
prakticky se v ní nevyskytují překlepy. Je psána srozumitelně velmi dobrou angličtinou. 

Téma práce je vysoce aktuální, použitá metodika odpovídá nejmodernějším trendům
vědeckého bádání. Práce přináší řadu původních výsledků a snese mezinárodní srovnání, o 
čemž svědčí i celkem dvanáct článků publikovaných v mezinárodních impaktovaných 
časopisech a řada příspěvků na mezinárodních konferencích. 

S ohledem na vysokou kvalitu a šíři dosažených výsledků bylo pro mě závěrečné 
celkové shrnutí práce určitým zklamáním. V práci autor několikrát zmiňuje motivaci svého 
výzkumu vytvořením fotovoltaických vrstev na bázi polymerního systému. S ohledem na 
značný rozsah použitých depozičních metod jsem očekával fundované zhodnocení 
dosažených výsledků a doporučení, jaká metoda či jaký systém je z hlediska vývoje 
fotovoltaických článků nejperspektivnější. Namísto toho se autor omezil pouze na 
zopakování dosažených vlastností. Celkové shrnutí a porovnání potenciálu použitých metod 
však chybí.  Velmi bych uvítal toto zhodnocení v průběhu obhajoby disertační práce. 



Kromě výše uvedeného shrnutí mám k autorovi následující dotazy:

1. Na str. 3 autor zmiňuje značný význam Penningovské ionizace při plazmové 
polymerizaci – mohl by uvést konkrétní příklad?

2. Jak autor správně uvádí, TiO2 je velmi zajímavý materiál pro řadu aplikací. Pro 
jednotlivé aplikace se však vyžadují specifické vlastnosti, např. pro využití TiO2 jako 
fotokatalyzátoru je nutná krystalová forma anatas a navíc podstatnou roli hrají i 
krystalové defekty na jeho povrchu. Jaké jsou požadavky na formu či morfologii TiO2

při jeho využití ve fotovoltaických článcích?

3. Při použití iontově asistované depozice může v případě dielektrických vrstev docházet 
k jejich nabíjení, což zpětně ovlivňuje podmínky depozice. Jakým způsobem bylo 
zabráněno nabíjení substrátu při popisované iontově asistované polymerizaci? 

4. Na str. 106 autor uvádí hodnotu měrného odporu deponovaných vrstev. Z volt-
ampérových charakteristik na obt. 3.32 je zřejmý nelineární charakter těchto vrstev. 
Jakým způsobem autor uvedenou hodnotu vypočítal?

5. V kapitole 3.3.2. věnované depozici kompozitních vrstev TiOx/n-hexane autor uvádí, 
že použil stejnosměrný výboj. Jaký byl důvod této volby, když problémy se stabilitou 
výboje v důsledku depozice izolační vrstvy lze předpokládat?

Výše uvedené připomínky nijak nesnižují hodnotu předložené práce, v níž autor
prokázal schopnost komplexního přístupu k řešení dané problematiky a samostatné vědecké 
práce. Doporučuji proto práci k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení udělit autorovi titul 
PhD.
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