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Mgr. Roman Perekrestov začal své doktorské studium v naší skupině na podzim roku 
2011. Vzhledem k jeho ukrajinské národnosti, přišel k nám z ukrajinské Sumy, byl počátek 
jeho studia náročnější o seznámení se s českým prostředím a jazykem. Do práce v laboratoři 
se proto zapojoval postupně. 

Na rozdíl od předchozích experimentů v naší laboratoři, které se orientovaly hlavně na 
diagnostiku plazmatu v plazmatické trysce, byla jeho práce zaměřena více na vlastnosti 
deponovaných tenkých vrstev. 

Cílem jeho disertace se tak stalo studium vzniku a vlastností titan-oxidových tenkých 
vrstev deponovaných plazmatickou tryskou s dutou katodou ve stejnosměrném režimu. 
Dílčím cílem bylo nalezení podmínek, při kterých může plazmatická tryska vytvářet 
nanočástice podobně jako složitější systémy s agregační komorou. Přestože vznik nanočástic 
v podobném systému byl z literatury znám, jednalo se ale o nanočástice železa a detaily jejich 
vzniku známy nejsou. 

Doktorand měl kromě vlastního systému plazmatické trysky, vybaveného 
diagnostikou plazmatu pomocí Langmuirovy sondy a hmotnostním spektrometrem, 
k dispozici i mikroskop atomárních sil, který se naučil rutinně používat. Pro další diagnostiky 
jako SEM, XRD nebo XPS využíval spolupráci s jinými pracovišti a podílel se na 
vyhodnocení dat. Během jeho studia jsme pořídili a on začal používat teploměr s optickým 
vláknem, který dovolil přímé měření teploty neutrálního plynu přímo v plazmatu během 
depozice. Další diagnostikou, kterou jsme společně sestavili a vyzkoušeli, je detekce 
nanočástic pomocí rozptylu laserového paprsku přímo během vzniku a růstu nanočástic 
v plazmatu. Vlastnosti tenkých vrstev TiO2 byly testovány sestavením a změřením parametrů 
solárních článků Gretzelova typu. 

Mgr. Perekrestov detailně studoval vliv vyšších průtoků plynu a výbojového proudu 
na drsnost vrstev a velikost nanočástic. Ukázal na výskyt aglomerátů nanočástic na okrajích 
vzorků při vyšších průtocích plynu a našel minimální průtok kyslíku potřebný pro vznik TiO2. 
Stabilitu výboje v argonu s kyslíkem zajistil přídavnou anodou při zachování čistoty vrstvy. 
Pomocí teploměru s optickým vláknem ukázal vliv teploty ve výboji na krystalickou strukturu 
vrstev. Pomocí zmíněné nové techniky rozptylu laserového paprsku na nanočásticích se mu 
analýzou se zahrnutím polarizace podařilo detekovat relativně velké nanočástice již v 
plazmatu. Z TiO2 vrstev deponovaných na skla s průhlednou vodivou elektrodou sestavil 
solární články a proměřil jejich parametry. 

Výsledky práce publikoval na mezinárodních konferencích, v minulém roce např. na 
konferenci ICPIG 2015 v Rumunském IASI. 

Disertační práci sepsal v angličtině v rozsahu 113 stran za něž připojil 2 publikace 
v časopisech Plasma Sources Sci. Technol. z roku 2015 a Surf. Coat. Technol. z roku 2016. U 
obou je prvním autorem. Disertační práce obsahuje 76 citací. Práce je sepsána na výborné 
úrovni a prezentované výsledky v ní autor podrobně diskutoval. 

V recenzním řízení je jeho třetí publikace v J. Phys. D. o detekci nanočástic pomocí 
rozptylu laserového paprsku. 

Mgr. Roman Perekrestov se vypracoval ke tvůrčím schopnostem, v posledních letech 
samostatně navrhoval a prováděl experimenty a také připravoval publikace. Je prvním 
autorem 2 již vyšlých publikací a třetí v recenzním řízení. U všech tří je jeho podíl na vzniku 
klíčový. Jeho předložená práce splňuje požadavky kladené na disertační práci. Jako školitel 
jeho práci doporučuji k obhajobě. 
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