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 Disertační práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci nanostrukturovaných 

polymerních vrstev na bázi polyethylenu (PE), jejich povrchovou aktivaci a modifikaci 

ultratenkou překryvovou vrstvou na bázi uhlíku, následnou imobilizaci proteinů prostřednictvím 

kovalentní vazby a sledování růstu vybraných buněk na površích těchto nanostruktur. Studovaná 

problematika je velmi aktuální a je předmětem současného mezinárodního výzkumu s ohledem 

na potenciální možnosti využití pro biomedicínské aplikace, např. biosenzory, mikročipy, čidla 

pro léky a implantáty. Řešená problematika úzce navazuje na předchozí práce pracoviště a dále je 

rozvíjí. 

 Dizertační práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, Úvodu, Experimentální části a 

Výsledků s diskuzí. Dále následuje Závěr. Úvodní část se věnuje počátečním fázím růstu tenkých 

vrstev, odlišnostem pro případ organických vrstev, přípravě organických mikro- a nanostruktur, 

využití nanostrukturovaných materiálů v biomedicíně a využitím nízkoteplotního plazmatu pro 

kovalentní vazbu proteinů na nanostrukturovaných površích pomocí volných radikálů. Poslední 

částí Úvodu jsou cíle dizertační práce. Experimentální část stručně popisuje použité technologie 

pro přípravu nanostruktur (vakuové napařování), jejich povrchové modifikace (plazmová 

polymerace, dielektrický bariérový výboj - DBD) a dále vybrané metody pro analýzu vrstev a 

struktur (XPS, NMR, metoda kontaktních úhlů, elipsometrie, FTIR, GPC, AFM). Výsledky a 

diskuze jsou zaměřeny na růst ostrůvků na bázi PE a jejich analýzu s využitím tří modelů 

(kinetického, dynamického škálování, záchytných zón), aktivaci povrchu ostrůvků pomocí DBD 

za účelem kovalentního zachycení biomolekul a adhezi kostních buněk na nanostrukturovaném 

povrchu. 

Dizertační práce má 105 stran, obsahuje celkem 38 obrázků, 4 tabulky a využívá 185 

odkazů, což dokládá dobrou přípravu autora. Práce je napsána v angličtině, je přehledná, 

srozumitelná, dobře graficky zpracovaná a bez vážnějších formálních chyb. Autor pracoval 

cíleně, použil správné metody a postupy. Dobře patrný je velký objem vzorků připravených na 

depoziční aparatuře, už s ohledem na statistické vyhodnocení růstu buněk, počet provedených 

analýz a získaných výsledků, o čemž svědčí také publikace autora v mezinárodních časopisech 

(našel jsem 10 publikací dle WOS); prezentace na konferencích mi nejsou známy. Práce přináší 

řadu nových vědeckých poznatků. Především jde o výsledky analýzy nukleační fáze růstu vrstvy, 

kdy byl objasněn charakter nukleačního procesu a stanoven kritický rozměr jádra. Dále považuji 

za důležité prokázání kovalentní vazby proteinů na aktivovaných površích. 

 

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

- Str. 6, konec 1.odst.: „This regime is called an aggregation regime and it is characterized by a 

constant number of islands per unit area.“ Vhodnější je termín „saturovaný počet“. 

- Str. 7, rovnice (2): „TD is the deposition temperature“. Jak je definována depoziční teplota? 



- Str. 27, 3.odst.: „argon (purity 99.99%) was let into the chamber at a 5 sccm flow rate and the 

working pressure was set at 1 Pa.“ Při napařování vrstev nebývá argon používán. Jaký je 

důvod jeho použití? Jaký byl celkový procesní tlak během depozice vrstev? 

- Str. 28, 3.ř.: „ … experiments were performed with the horizontal movement of the substrate 

holder …“ Můžete upřesnit časový průběh pohybu substrátu? 

- Str. 41, 2.odst.: „… the mixture of oligomers with the average mass of (-CH2-)100 …“ Termín 

„oligomer“ dle makromolekulární chemie znamená 2-10 monomerních jednotek. Při počtu 

100 monomerních jednotek už jde o krátké polymerní řetězce. 

- Str. 43 a 45, Fig. 17: „The height invariance of the PE islands …“ Souvisí 2D charakter 

ostrůvků a jejich výška s velikostí fragmentů PE? Velikost fragmentů by bylo možné měnit 

změnou teploty vypařovadla. Zkoušeli jste to? Geometrii ostrůvků lze řídit také teplotou 

substrátu. Bylo technicky možné měnit teplotu substrátu? 

- Str. 45/46: „To ensure that the aggregation regime is fulfilled, the coverage was confined 

within the range between 0.1 and 0.3. Below this coverage, the film grows in the nucleation 

regime where the island density still increases with coverage; above, the island density starts 

to decrease due to coalescence.“ Saturovanou hodnotu koncentrace ostrůvků Nsat je možno 

přesně stanovit z časové závislosti koncentrace ostrůvků během depozice. Tyto časové 

závislosti nebyly stanoveny? 

- Str. 64, Fig. 28: „…3-minute He plasma exposure leads to the static WCA of 25.0 ± 1.0°, 

while for the equivalent period in argon plasma the static WCA dropped to 57.7 ± 2.3°… The 

drop in the contact angle is related to changes of the chemical composition and the 

topography of the surface [170].“ Rozdíl kontaktních úhlů je významný, ale změny chemické 

struktury (obsah kyslíku, Fig. 26, Table 4) a morfologie (Fig. 25) povrchu jsou podobné. Jaký 

další faktor by mohl mít vliv na rozdílnost kontaktních úhlů vody? Jsou výsledky 

reprodukovatelné? 

- Str. 68, 1.odst.: „… the amount of the immobilized protein, was higher for the samples with 

larger island coverage, which proved the spot-selective role of the PE nano-islands.“ Proč se 

protein nezachytí mimo ostrůvky PE? 

- Str. 97 a 98, LIST OF ABBREVIATIONS: Zkratky bylo vhodné uvést v abecedním pořadí. 

 

Počet výše uvedených dotazů neznamená nižší kvalitu, ale naopak můj zájem o dosažené 

výsledky. Práci jsem si se zájmem přečetl a musím konstatovat, že autor vykonal kvalitní 

experimentální a také analytickou práci s novými a zajímavými výsledky na mezinárodní úrovni. 

Závěrem shrnuji, že disertační práce prokazuje předpoklady autora k samostatné tvůrčí práci, dále 

splňuje kritéria kladená na disertační práci a doporučuji ji tedy k obhajobě. Za předpokladu 

správného zodpovězení dotazů a úspěšného průběhu oponentního řízení, doporučuji udělit Iurii 

Melnichukovi titul Ph.D.  
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