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RNDr. Martin Petr zahájil doktorandské studium ve školním roce 2011/2012, přičemž 

tematicky navazoval na svou diplomovou práci i na předchozí výzkum prováděný na Katedře 

Makromolekulární Fyziky MFF UK.  Na rozdíl od předchozího výzkumu prováděného na KMF 

se ve své disertační práci zaměřil na studium vlastností tenkých vrstev plazmových polymerů 

v závislosti na jejich tloušťce včetně studia možného využití těchto vrstev pro kontrolu 

smáčivosti povrchů, biolékařské aplikace i pro přípravu substrátů vhodných pro detekci 

biomolekul.  

Disertant pracoval na svěřených úkolech odpovědně, volil originální řešení a aktivně se 

podílel na přípravě a charakterizaci různých typů vrstev, vyhodnocování experimentálních 

dat i na návrhu experimentů. Na tomto místě bych chtěl ocenit i úspěšnou snahu o 

navazování výzkumných kontaktů a to jak v rámci MFF UK (skupina doc. M. Procházky), tak i 

se zahraničními partnery (skupina L. Ploux, CNRS, Mulhouse, Francie). Na základě poměrně 

velkého množství experimentů, které jsou stručně a přehledně shrnuty v předkládané práci, 

se RNDr. M. Petrovi podařilo dosáhnout velmi originálních výsledků. Za zásadní považuji 

zejména výsledky detailního studia vlivu podložní vrstvy nanočástic překrytých vrstvou 

plazmového polymeru na drsnost a smáčivost výsledných povrchů, výsledky prokazující 

možnost kontrolovat antibakteriální vlastnosti nanokompozitů Ag/plazmový polymer i 

výsledky týkající se možnosti regulovat polohu píku lokalizované povrchové plazmonové 

rezonance. O aktuálnosti a originalitě dosažených výsledků svědčí z mého pohledu 

nadstandardní množství publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech i citační ohlas 

na publikované práce (celkem 27 citací bez autocitací). Od podání disertační práce byly dále 

přijaty k tisku další dva články z ní vycházející: 

1. M. Petr, O. Kylián, A. Kuzminova, J. Kratochvíl, I. Khalakhan, J. Hanuš, H. Biederman: Noble 

metal nanostructures for double plasmon resonance with tunable properties, Optical 

Materials 64 (2017) 276-281. 

2. A. Choukourov,   O. Kylian,   M. Petr,   M. Vaidulych,   D. Nikitin,   J. Hanuš,   A. Artemenko,   

A. Shelemin,   I. Gordeev,   Z. Kolská,   P. Solar,   I. Khalakhan,   A. Ryabov,   J. Májek,   D. 

Slavínská, H Biederman:  RMS roughness-independent tuning of surface wettability by 

tailoring silver nanoparticles with fluorocarbon plasma polymer, Nanoscale (2017) DOI: 

10.1039/C6NR08428A 

Mimoto je vhodné zmínit, že se disertant aktivně zúčastnil několika mezinárodních 

konferencí a workshopů, kde prezentoval dosažené výsledky ve formě jak orálních příspěvků, 

tak i posterů. Úspěšnost těchto prezentací je možné doložit i faktem, že na konferenci 20th 



International Colloqium on Plasma Processes (2015, Saint-Etienne, Francie) obdržel cenu za 

nejlepší studentský poster. 

Na závěr mi nezbývá než konstatovat, že RNDr. Martin Petr jednoznačně prokázal schopnost 

samostatné vědecké práce. Jeho disertační práci proto doporučuji k obhajobě a po úspěšné 

obhajobě doporučuji udělení titulu Ph.D. 

 

 

 

V Praze 25.1.2017    doc. RNDr. Ondřej Kylián, PhD. 

Školitel (KMF,MFF UK) 

 

 


