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Předložená práce „Ultra tenké vrstvy nanášené magnetronovým naprašováním a jejich charakterizace” 

je experimentálního charakteru a je zaměřena na studium přípravy nanokompozitů na bázi kov-

plazmový polymer. V rámci práce se autor věnuje problematice přípravy těchto vrstev a jejich 

následnou charakterizací s ohledem na aplikační potenciál. Podstata samotné experimentální práce 

tkví v přípravě nanostrukturovaných Ag/Au kovových vrstev překrytých plazmově polymerizovaným 

teflonem (PTFE). Díky svým vlastnostem tyto kompozitní vrstvy vykazují např. hydrofobní a 

superhydrofobní chování, nebo vykazující lokalizovanou povrchovou plazmonovou rezonanci. V práci 

je jasně demonstrován potenciální přínos vyvinutých povrchů pro antibakteriální povrchy nebo pro 

přípravu substrátů pro SERS.  

Po odborné stránce považuji předloženou práci za zdařilou. Prakticky má rozsah cca 110 stran a kromě 

vlastního textu obsahuje 101 kvalitních obrázků. Z toho pouhých 35 stran, zahrnujících celkem 29 

obrázků, je věnováno teoretickému a obecnému úvodu a zbytek práce patří popisu vlastní činnosti 

doktoranda, prezentaci a popisu dosažených výsledků. Je tedy zcela zřejmé, že vlastní přínos autora a 

objem práce splňuje požadavky kladené na doktorskou práci a osobně považuji rozsah jako 

nadprůměrný. Pozitivně hodnotím teoretickou a obecnou část (kapitoly 1-2), která je vyvážená, 

stručná, pokrývá nezbytný popis, avšak se vyhýbá zbytečným detailům, které by práci uměle 

prodlužovaly. Osobně si dovedu představit některé pasáže ještě stručnější, např. problematika měření 

AFM s následným zpracováním signálu. 

Za obsahově nejhodnotnější považuji kapitoly 3.2. a 3.5, které obsahují původní výsledky a závěry 

výzkumných prací realizovaných doktorandem. Zde, v kap. 3.2, autor studuje připravené Ag 

nanostrukturové vrstvy připravené pomocí plynově agregačního zdroje nanočástic s ohledem na jejich 

velikost a vlastnosti překryvové PTFE vrstvy.  Detailně je pomocí kapkové metody studována závislost 

kontaktního úhlu na vlastnostech povrchu. Je demonstrováno, že zvolenou metodou lze dosáhnout 

superhydrofobních povrchů, které ve specifických případech a podmínkách dosahují kontaktních úhlů 

blížících se 180.  V kapitole 3.5 jsou pak studovány povrchy, které byly připraveny za účelem získání 

laditelné plazmonové rezonance. Těchto vlastností je dosaženo komplexním depozičním procesem 

různých materiálů (Ag a Au) které se na povrchu substrátu slévají a také jsou ovlivněny separační PTFE 

matricí. Za zmínku stojí také kapitola věnovaná studiu antibakteriálních vlastností připravených vrstev. 

Zde výsledky nejsou zásadně překvapivé a je evidentní korelace mezi hydrofobicitou a 

antibakteriálními účinky. Nicméně, provedené experimenty představují velmi solidní základ a také 

motivaci pro další a podrobnější studium v tomto novém směru. 



Získané výsledky byly publikovány v prestižních impaktovaných zahraničních časopisech, doktorand 

uvádí celkem 11 původních článků v časopisech, z nichž na dvou je uveden jako první autor. Byť je 

počet prvoautorských článků dostačující, myslím si, že je škoda, že autor lépe nezúročil velký objem 

své experimentální práce v laboratoři. Tyto články, před svým zveřejněním, prošly náročným 

recenzním řízením. Z tohoto důvodu necítím potřebu se ke kvalitě dosažených výsledků, jejich 

originálnosti a správnosti vyjadřovat v tomto posudku. 

Po formální stránce považuji předloženou disertaci také za velmi zdařilou. Samotný text je snadno a 

dobře čitelný, závěry náročného výzkumu jsou popsány snadno pochopitelnou cestou. Práce je 

uspořádána v dobrém logickém sledu. Veškeré zahrnuté obrázky jsou kvalitní, dobře čitelné a na 

vysoké grafické úrovni. Text je téměř prostý chyb a překlepů, jejich množství je zanedbatelné.  Seznam 

použité literatury se jeví jako reprezentativní a dostačující. 

Dle mého názoru doktorand jednoznačně demonstroval svoji dobrou orientaci a erudici v dané 

problematice. V předložené disertační práci prokázal schopnost komplexního pohledu na řešenou 

problematiku z pohledu experimentálního i technologického, prokázal schopnost samostatné vědecké 

práce a schopnost výsledky kriticky hodnotit a formulovat odpovídající závěry. 

Z těchto důvodů doporučuji předloženou práci přijmout k obhajobě a v případě jejího úspěšného 

složení udělit titul Ph.D.  

 

Potenciální dotazy k předložené práci. 

a) Na straně 116 autor zmiňuje kolegy a pracoviště, kteří se podíleli na uváděném výzkumu. Mohl 

by autor jasně specifikovat svůj přínos a upřesnit podíl své činnosti na dosažených výsledcích? 

b) V práci je zásadní část věnována nanášení ultratenké PTFE vrstvy. Nikde jsem nenarazil na 

mechanické vlastnosti PTFE vrstev (adheze na substrátu - odolnost proti otěru, teplotní 

stabilita, vliv stárnutí atd.). Mohl by autor toto blíže rozvést v rámci diskuse?  

c) Depoziční experimenty byly provedeny s olejovými difúzními vývěvami, které jsou známé 

možnou kontaminací depozičního procesu. Byla kontaminace pozorována? 

d) Jaké bylo pokrytí (tzv. surface coverage) vrstev deponovaných pomocí nanočástic pro LSPR 

povrchy? 

e) Na obrázku 3.40 jsou uvedeny příklady deponovaných nanočástic zobrazených pomocí SEM. 

Tyto částice nejsou evidentně sférické. Může autor vysvětlit tento jev?  

 

v Českých Budějovicích, dne 20.1.2017 
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