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Posudek školitele 

 

 

Mgr. Pavel Solař absolvoval magisterské studium na KMF MFF UK, poté nastoupil do 

doktorandského studia v roce 2009. 

Vzhledem k tomu, že diplomovou práci vypracoval na KMF, nepotřeboval zvláštní čas 

na seznámení s laboratořemi a většinou používané experimentální techniky. Musel se však 

seznámit s konstrukcí a použitím agregačních klastrových zdrojů. Zaměřil se zejména na 

přípravu a nanášení nanočástic plazmových polymerů. Vypracoval metodu přípravy 

nanočástic C:H s použitím grafitového terče a pracovní směsi plynů Ar + n-hexan. V prvním 

roce studia navštěvoval přednášky „Moderní směry ve fyzice makromolekul“, „Elektronové 

spektroskopie“ a „Nanomateriály: příprava, vlastnosti a aplikace“, ve třetím ročníku ještě 

absolvoval předmět „Automatizace experimentu“.  Zúčastňoval se pravidelně semináře KMF 

a „Studijního semináře plazmových polymerů“ a referoval na nich o svých výsledcích. Též 

presentoval na WDS 2010 a WDS 2011. 

Zúčastnil se řady konferencí: ISPC 19 v Bochumi 2009, PSE Garmisch-Partenkirchen 

2010 a 2012, ISPC 20 ve Philadelphii 2011, ISPC 21 v Cairns Austrálie 2013 a SPPT 2010 a 

2012 v Praze. Dále presentoval výsledky na SVC TechCon 2012 Santa Clara, na International 

Workshop: Safe Nanostructured Polymer Materials, Pozzuoli a Nanoworkshop 2009 Praha 

(4th International Workshop on Polymer/Metal Nanocomposites). V rámci COST Action 

MP1101 (BIOMEDICAL APPLICATIONS OF ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA 

TECHNOLOGY) vykonal STSM v laboratoři dr. D. Dowlinga, UCD Dublin (2013). 

Zúčastnil se konference COST MP1101 -JSPP Bohinjska Bistra Slovenia 2014. 

Ve svých experimentech se nejprve zabýval přípravou a depozicí kovových 

nanočástic. Dále nanášel C:H nanočástice s různými překryvovými vrstvami. Zejména bych 

vyzdvihl nanokompozitní vrstvu C:H nanočástic překrytou Ti v souvislosti s optimalizací 

adheze kostních buněk. Dále se detailně zabýval přípravou a depozicí nanočástic vznikajících 

vf rozprašováním nylonu, a to zejména v novém typu klastrového zdroje s dutou katodou. 

Poslední důležitá část práce se týká použití nanočástic pro depozici vrstev pod velkým úhlem, 

což vede ke vzniku vrstev se zvýšenou porozitou. 

P. Solař shrnul své výsledky v disertační práci „Preparation of nanostructured and 

nanocomposite thin films with plasma polymer matrix“. Práce je sepsána přehledně a 

srozumitelně. Své výsledky P. Solař publikoval v řadě impaktovaných časopisů – jedná se o 



 

2 

 

13 publikací, z toho u dvou je prvním autorem. P. Solař je též autorem ve dvou případech 

software „Wettability“ a „Particles“. Je též spoluautorem tří funkčních vzorů a velkého 

množství příspěvků v konferenčních sbornících a abstraktů. 

P. Solař při své práci na tématu disertace prokázal samostatnost, výbornou 

experimentální erudici a velkou píli. Toto mu umožnilo dosáhnout nových výsledků, které 

jsou přínosem pro oblast nanokompozitních  vrstev. 

 

Doporučuji předloženou práci k obhajobě. 

 

       

             

 

V Praze 25.5.2014     Prof. RNDr. Hynek Biederman DrSc. 

 

 

 


