
 

Vyjádření  školitele 

 

Mgr. Iurii Melnichuk započal doktorandské studium ve školním roce 2012/2013. Velmi 

rychle se zapracoval v laboratoři a osvojil si různé používané depoziční i charakterizační 

techniky. Hlavní část svých experimentů věnoval vytváření polymerních nanoostrůvkových 

vrstev pomocí vakuových a plazmatických metod. Zkoumal procesy růstu takových vrstev 

včetně jejich počátečních stádií. Vypracoval přehled moderních modelů vytváření 

nanoostrůvkových struktur a aplikoval je na experimentální systém nanostrukturování 

makromolekul polyetylenu na křemíkovém povrchu za podmínek vakua. Výsledkem výzkumu 

bylo zjištění mechanizmů růstu polyetylenových nanoostruvků a určení pravděpodobných 

hodnot jejich kritického rozměru.  Druhým výstupem práce byl výzkum aktivace 

nanostrukturovaných polyetylenových vrstev pomocí metod založených na využití 

nízkoteplotního plazmatu a na jejich aplikaci pro kovalentní vázání proteinů a adsorpci buněk.   

Během svého krátkodobého pobytu na Univerzitě v Bari zvládl vynikajícím způsobem 

opracování předem připravených vzorků dielektrickým bariérovým výbojem. Při následovném 

studiu ve spolupráci s profesorkou M. Bilek z Univerzity v Sydney zjistil podmínky pro 

kovalentní vázání albuminu a tropoelastinu se zachováním funkčnosti proteinů. Ve spolupráci 

s Fyziologickým Ústavem AV ČR dospěl k zjištění, že takto upravené povrchy jsou atraktivní 

z hlediska kontrolovatelné adsorpce kostních buněk. 

 Během doktorského studia Mgr. Melnichuk se aktivně zúčastnil několika mezinárodních 

konferencí, na kterých prezentoval dosažené výsledky ve formě posterů a ústních přednášek. 

Jedná se o renomované konference PSE v Garmisch-Partenkirchenu, ISPC v Antverpách, 

EUROMAT v Seville, a COST meeting v Bertinoru. Výsledky disertační práce publikoval ve 

dvou článcích v impaktovaných časopisech, přičemž v jednom je uveden jako první autor. 

V rámci působení ve skupině fyziky plazmových polymerů na KMF se podílel i na 

experimentech s jinou tématikou, o čemž svědčí spoluautorství na řadě dalších publikací. 

Dohromady je autorem či spoluautorem 12 článků. Mgr. Melnichuk prokázal značné teoretické 

znalosti a vynikající experimentální erudici. Pracoval samostatně, navrhoval správně další 

postupy a volil originální přístupy. Doporučuji proto předloženou disertační práci k obhajobě a 

na základě jejího úspěšného obhájení navrhuji udělení akademického titulu Ph.D. 

 

V Praze 17. 02. 2017                                                Doc. Ing. Andrey Shukurov, PhD. 


