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Ing. Anna Artemenko nastoupila do doktorského studia 1.10. 2008. Před tím 

dokončila magisterské studium na Gogolově státní univerzitě v Nižyně, Ukrajina. 

Nejprve se seznámila s experimentální technikou používanou v laboratořích a 

rámcově prostudovala experimenty týkající se vrstev plazmových polymerů a jejich 

nanokompozitů a odpovídající charakterizační metody. Zejména se věnovala 

plazmové polymeraci a magnetronovému naprašování a prostudovala příslušnou 

literaturu. Zúčastnila se testování agregačních klastrových zdrojů a nanášela 

nanostrukturované vrstvy. Zaměřila se na charakterizační metody jako FTIR a 

zejména XPS. V prvním roce studia navštěvovala řadu přednášek, např. 

„Elektronovou spektroskopii“, „Modifikaci povrchů“  a další. Zúčastňovala se 

pravidelně „Studijního semináře plazmových polymerů“ , semináře KMF a 

presentovala na WDS 2009. 

Zúčastnila se „4th International Workshop on Polymer/Metal Nanocomposite“ 

September 2 – 4, 2009, Praha,   „Conference and WG meeting, COST Action 

FA0904 "Eco-sustainable food packing based on polymer nanomaterials" 28-29th 

June 2010,Romanian Academy Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry – 

Physics of Polymer Department, Iasi, Rumunsko a  Summer school, Plasma 

Applications in Material Science (PAMS-2010), August 16-27, 2010 in Greifswald, 

Německo. 

Ve svých experimentech se zabývala vrstvami plazmových polymerů bohatých 

na aminy a hlavně jejich stálostí ve vodě. Pomocí XPS měření bez přerušení vakua a 

na vzduchu popsala stárnutí těchto vrstev, což je velmi důležité pro aplikace 

v biolékařské oblasti. Dále pracovala na přípravě nanočástic nylon-naprašovaných 

v agregačním klastrovém zdroji s magnetronovou dutou katodou. Zde vždy nejvíce 

používala XPS charakterizaci. Z dalších experimentů bych nejvíce vyzdvihl 

experimenty týkající se sterilizace různých typů plazmových polymerů. Poslední 

důležitá část práce se týkala počítačové simulace k určení  koeficientu plnění („filling  

faktoru“) z XPS měření. Doposud tato záležitost nebyla takto detailně zpracována. 

V současné době se připravuje  k publikaci. 

A. Artemenko shrnula své výsledky v disertační práci „ XPS analysis of plasma 

polymers and nanocomposite films without breaking vacuum“, která je psána 



přehledně a srozumitelně. Obsah práce byl většinou publikován a to v 19 publikacích 

v impaktovaných časopisech, z nichž u dvou je A. Artemenko prvním autorem. 

A. Artemenko prokázala při své práci na tématu značnou samostatnost, velmi 

dobrou experimentální erudici a nesmírnou píli. Toto vše umožnilo A. Artemenko 

dosáhnout nových výsledků, které znamenají přínos pro celou oblast plazmových 

polymerů a jejich nanokompozitů. 

 

Doporučuji proto předloženou práci k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 17. 5. 2013                                     Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. 

 


