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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
 
Bc. Martin Petr zahájil magisterské studium ve školním roce 2010/2011. V té době se již rok 
věnoval na Katedře makromolekulární fyziky přípravě tenkých vrstev plazmových polymerů a 
charakterizaci jejich depozičního procesu. Na toto téma navázala předložená diplomová práce, 
která je zaměřena na přípravu a studium vlastností hydrofobních vrstev na bázi fluorouhlíkových 
plazmových polymerů pomocí magnetronového naprašování z PTFE terče. Do této problematiky 
Martin Petr rychle pronikl a od počátku se aktivně se podílel na návrhu experimentů. Naprostou 
většinu v práci prezentovaných výsledků Martin Petr osobně naměřil i zpracoval.  

 
Předkládaná diplomová práce je dobře strukturovaná: obsahuje úvod do problematiky přípravy 
hydrofobních fluorouhlíkových vrstev, přehled a popis použitých experimentálních technik a 
dostatečně popsané a diskutované experimentální výsledky. Po formální stránce práce odpovídá 
požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
 
I přes to, že příprava hydrofobních vrstev připravovaných magnetronovým naprašováním z PTFE 
terče je studována již delší dobu, Martinu Petrovi se podařilo dosáhnout velmi originálních 
výsledků.  To se týká jak velmi komplexní charakterizace vlastností hladkých naprašovaných 
vrstev zahrnujících jejich chemické, optické, mechanické, bariérové i bioadhesivní vlastnosti, tak i 
použití nanoklastrů a nanočástic pro přípravu  fluorouhlíkových vrstev s regulovatelnou 
smáčivostí, což je téma velmi nové. Některé z těchto výsledků již byly prezentovány, nebo přijaty 
na mezinárodní konference a workshopy, a jsou v současné době připravovány k publikaci.  

 
Práce neobsahuje zásadní chyby a její rozsah i forma odpovídají požadavkům kladeným na 
diplomovou  práci. Lze též konstatovat, že v práci prezentované výsledky splňují cíle diplomního 
úkolu. 

 
Navrhuji p ředloženou práci uznat po úspěšné obhajobě jako práci diplomovou. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
Pro přípravu vrstev s regulovatelnou smáčivostí byly využity jako podkladová vrstva nanoklastry a 
nanočástice různých rozměrů, což umožnilo měnit nanodrsnost výsledných vrstev. V práci je 
zmiňována závislost nanodrsnosti na velikosti nanočástic a tloušťce překryvové vrstvy, ale nikde 
není uvedena závislost nanodrsnosti na množství deponovaných nanočástic. Tato závislost by 
mohla být diskutována během obhajoby.   
 
 
Práci  
 doporučuji  
� nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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