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Posudek školitele

na doktorskou disertační práci Mgr. Oleksandra Polonského 

„Příprava nanokompozitů oxidu kovů v plazmovém polymeru a 

studium jejich vlastností“

Mgr. Oleksandr Polonskyi vystudoval Nižinskou univerzitu M. Gogola, kde 

získal titul Mgr v roce 2006. Na doktorské studium na UK MFF nastoupil od 1.

10. 2006. V 1. roce svého studia se seznámil s experimentálním vybavením 

laboratoře a s probíhajícími experimenty. Provedl rešerši literatury, kterou 

prezentoval na WDS 07. V témže roce byl už spoluautorem ústního referátu J. 

Hanuše na ISPC 18 (2007) v Kyotu.                        

Mgr. Polonskyi si postupně osvojil depoziční i charakterizační techniky a stal se 

brilantním experimentátorem. Z toho pramení i jeho účast na mnoha 

experimentech, které vyústily v celkem 22 publikací, další 3 byly zaslány do 

časopisu. Na jedné publikaci je 1. autorem na dalších 6 publikacích je na 

druhém místě v autorském kolektivu. Mgr. Polonskyi též referoval na řadě 

mezinárodních konferencí. Mgr. Polonskyi absolvoval letní školu Fyziky 

plazmatu na Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (prof. Hippler). Dále 

pobýval 3 měsíce na Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ve skupině prof. 

Faupela. Výsledky tohoto pobytu jsou obsahem publikace zaslané do tisku.

Při řešení tématu své práce nejprve používal techniku magnetronového 

naprašování Al ve směsi Ar + n-hexan. Výsledkem však byly vrstvy, které 

nebyly na vzduchu (vlivem H2O páry) chemicky stabilní. Proto v další části 

práce se zaměřil na využití GAS (Gas Aggregation Cluster Source). Nejprve 

ocharakterizoval tento zdroj pomocí Ag a poté přešel na Al. Zde popsal použití 

malého množství kyslíku ke stabilitě depozičního procesu. Následně tímto 

způsobem úspěšně nanesl struktury Al/C:H a charakterizoval je.

Mgr. Polonskyi shrnul své výsledky v disertační práci „Příprava nanokompozitů 

oxidu kovů v plazmovém polymeru a studium jejich vlastností“. Práce je 

rozdělena do 3 kapitol a je psána přehledně a srozumitelně.
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Mgr. Polonskyi během řešení tématu své práce prokázal vynikající zručnost 

v experimentu a solidní teoretické zázemí. Pracoval velmi samostatně a řešení 

tématu pojal ve velké šíři.

Doporučuji proto předloženou práci k obhajobě.

V Praze dne 17. 9. 2012                            Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.




