
Posudek oponenta disertační práce

Název práce:   Příprava nanokopozitů oxidu kovů v plazmovém polymeru a studium         
                        jejich vlastností.

Autor: Oleksandr Polonskyi

    Disertační práce je věnována studiu nanokompozitních tenkých vrstev tvořených hliníkem 
nebo jeho oxidem zabudovaným do matrice z plazmového polymeru. Rozsah práce je značný
– od přípravy zvolených materiálů až po zkoumání jejich vlastností a stability a zahrnuje také 
konstrukci nového klastrového zdroje. Vlastní disertační práce čítá 112 stran včetně literatury, 
celá práce je psaná anglicky.
    V úvodní rešeršní části jsou popsány procesy při plazmatické polymerizaci, principy 
magnetronového naprašování i mechanismy vytváření kovových klastrů a nanoklastrů využité 
v nově připraveném klastrovém zdroji. Nechybí ani část věnovaná moderním 
nanokompozitním tenkým vrstvám. V další rozsáhlé části se autor věnuje použitým 
experimentálním technikám pro depozici vrstev včetně nově zkonstruovaného klastrového 
zdroje a použitým diagnostickým metodám pro morfologii a strukturu vrstev, pro analýzu 
chemického složení i pro optickou diagnostiku. 
    Následuje rozsáhlá třetí část práce, která uvádí vlastní získané výsledky a jejich diskuzi. 
Nejprve se autor věnoval přípravě vrstev tvořených hliníkem zabudovaným v polymeru 
pomocí plazmatické polymerizace v atmosféře n-hexanu nebo pomocí magnetronového 
naprašování polymeru. Vrstvy byly tvořeny atomárně rozptýleným hliníkem a jevily 
degradaci na vzduchu způsobenou přítomností vodních par nebo kyslíku, což je 
dokumentováno různými diagnostickými metodami. Tyto výsledky vedly ke konstrukci 
klastrového zdroje, což slibovalo možnost získání více heterogenní struktury se
zabudovanými inkluzemi větších rozměrů. Nanoklastrový zdroj autor nejdříve testoval 
s použitím stříbra, aby ho následně využil pro vytváření nanoklastrů Al/AlxOy. Tento 
klastrový zdroj byl v závěru práce také využit pro přípravu nanokompozitních tenkých vrstev 
Al s plazmovým polymerem.
    Celá práce je zpracována pečlivě po obsahové i formální stránce. Množstvím a kvalitou 
výsledků předčí mnohé práce tohoto typu. O vysoké kvalitě práce svědčí také úctyhodný 
počet článků v impaktovaných časopisech, ve kterých byly dosud publikovány dílčí výsledky, 
napočítal jsem jich 23. Tyto výsledky již nepochybně prošly náročným recenzním řízením. 
Autorovi se podařilo nalézt metodu přípravy dobře definovaných nanokompozitních vrstev 
s výraznými zrny a stabilním rozhraním. Zajímavá je role slabé příměsi kyslíku při tvorbě 
nanoklastrů Al nebo Ti.
    K práci mám některé drobné připomínky:

- cíle práce jsou zařazeny netradičně ještě před obsahem
- na str. 13, ř. 3 je použita veličina d* bez dalšího vysvětlení.

Na autora mám dále následující otázky:
1) Jaké jsou správné integrační meze ve vztazích (7), (8) na str. 32?
2) Na str. 64 je uvedeno, že změřená rychlost klastrů klesá z 200 m/s pro 7 nm klastry na 

30 m/s pro 50 nm klastry. Jedná se o lineární závislost?
3) Na str. 66 je uvedeno možné vysvětlení toho faktu, že Al nebo Ti nanoklastry jsou 

menší při vyšším magnetronovém proudu. Jak toto vysvětlení koresponduje 
s chováním stříbra, u kterého je to opačně?



4) Na str. 80 je uvedeno možné vysvětlení rozšíření a posunutí histogramu velikostí 
klastrů v SEM obrázku nanokompozitní vrstvy díky pokrytí klastru plazmatickým 
polymerem. Nemělo by pak být rozšíření histogramu např. pro 70 nm tlustou vrstvu 
polymeru až k hodnotě 200 nm?

Velké množství získaných výsledků možná poznamenalo i jistou skromnost v jejich diskusi. 
Nepříliš vhodné je rovněž uvedení závěrů v poslední kapitole pouze stručně v bodech bez 
dalšího uvedení souvislostí a možných aplikací.
    Některé mé kritické poznámky však nesnižují celkovou kvalitu práce. Autor v práci 
prokázal jednoznačně svou vědeckou erudici a schopnost samostatné tvůrčí práce. Vzhledem 
k tomu doporučuji proto práci p. Polonskyiho k obhajobě.
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