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Předložená disertační práce se zabývá problematikou depozice TiO2 nanostrukturovaných vrstev 

(a nanočástic) pomocí duté katody. Práce je širšího charakteru a nevěnuje se pouze samotnému 

procesu nanášení tenkých vrstev, ale komplexně spojuje tuto oblast výzkumu s diagnostikou procesů 

při depozičním procesu a analýzou vzniklé vrstvy. Tímto způsobem autor sepsal monolitickou vědeckou 

práci, která shrnuje dosažené výsledky a přináší i vysvětlení pozorovaných jevů (či vysvětlující 

hypotézy). Celá práce má rozsah přibližně sta stran, z nichž prvních třicet je věnováno teoretickému 

úvodu zpracovanému rešeršním charakterem, na deseti stranách autor představuje vyvinutý 

experimentální systém a na zbytku prezentuje výsledky vlastní práce. 

Vlastním přínosem autora práce je obsáhlá diagnostika plazmatu (pomocí Langmuirovy sondy, optické 

emisní spektroskopie, hmotnostní spektrometrie, qcm, Mie rozptyl na částicích) a deponovaných 

vrstev (měření chemického složení XPS a EDX, XRD, morfologie TEM a AFM, měření fotovoltaické 

výtěžnosti). A priori z práce chápu, že její autor také vyvinul depoziční systém. Již z uvedeného vyplývá, 

že objem práce a její široká škála jsou výrazně nadprůměrné. V  souvislosti s tímto by stálo zmínit, která 

měření autor prováděl sám a která byla provedena v rámci širší spolupráce. Všechna experimentální 

data jsou pečlivě zpracována, prezentována a diskutována. 

 Z experimentálního hlediska asi nejvíce oceňuji práci a pasáže věnované Mie rozptylu světla na 

částicích, který byl využit pro charakterizaci prášených částic. Dle mých znalostí tato metoda není plně 

doceněna s ohledem na svoji relativní jednoduchost a experimentální nenáročnost. Autor elegantně 

vyřešil problémy, které souvisejí s praktickým užitím této diagnostiky a dokázal ji využít pro 

charakterizaci (měření velikosti) částic v objemu plazmatu. Autor jasně deklaruje využití potenciálu 

této metody pro rychlé měření distribuce nanočástic v objemu (2D rovině) výboje. Takto získané 

výsledky jsou porovnány a diskutovány s rozměry nanočástic již deponovaných na povrchu, které byly 

měřeny pomocí metody AFM. 

Dále na práci velmi pozitivně hodnotím syntetický přístup autora, který se snaží komplexně popsat 

daný fyzikální jev. Autor využívá výsledků získaných různými metodami a na jejich základě popisuje 

fyzikální podstatu. Na předložené práci je také jasně vidět vlastní přínos autora, který depoziční systém 

sestavil, diagnostikoval generované výboje, deponoval tenké vrstvy, které byly analyzovány, a následně 

také prověřil potenciál vrstev pro technologické aplikace měřením fotovoltaické výtěžnosti. 

Práce rovněž splňuje formální kritéria na doktorskou kvalifikační práci. Je psána, dle mého soudu, 

dobrou angličtinou, text je téměř prostý chyb a překlepů. Až na výjimky jsou grafy názorné a čtenáři 

umožňují rychlou orientaci ve výsledcích. Totéž platí i pro použité fotografie či schémata a obrázky. 

Celá práce tak tvoří snadno čitelný celek.  

V práci jsem nenašel žádné závažné chyby jak teoretického tak experimentálního charakteru. Z mého 

hlediska bych v tomto posudku zmínil pouze několik nedostatků, které však práci zásadním způsobem 

neubírají na kvalitě.  Podle mého názoru by teoretická část práce mohla být střídmější; většina autorem 

uváděných skutečností je v dnešní době velmi snadno (elektronicky) dohledatelná a zbytečně práci 



„uměle“ prodlužuje. V referencích autor uvádí dostatečné množství literatury a zdrojů, avšak tyto jsou 

v teoretické části uváděny spíše poskrovnu. Jinými slovy bych tedy osobně uvítal teoretickou část kratší 

a o to více a lépe doprovázenou zdroji již publikované literatury. I přes zřejmou pečlivost některé grafy 

obsahují formální chyby: např. Fig. 5.7 c) – stejné symboly pro různé závislosti, „přeplněné“ grafy např. 

6.13, 4.8. atd. Grafy nemají jednotný styl – některé jsou uzavřené osami ze čtyř stran, jiné jsou 

otevřené, někdy se liší velikostí písma atd.   

I přes uvedené nedostatky považuji předloženou disertační práci za kvalitní, která splňuje všechny 

nároky, požadavky a kritéria. Autor, podle mého soudu, zcela jednoznačně prokázal schopnost 

experimentální práce a komplexního zpracovaní získaných výsledků do formy odborného textu. 

Z těchto důvodů a bez jakýchkoliv pochyb doporučuji práci k obhajobě a její následné uznaní jako 

kvalifikační Ph.D. práce Romana Perekrestova. 

 

Do diskuse navrhuji několik témat, inspirovaných předloženou prací: 

a) Autor by měl jasně vymezit svůj vlastní přínos a objem práce, která je prezentována. 

b) Diskusí bych rád srovnal růst nanočástic v objemu výbojů duté katody a magnetronu (tzv. 

Haberlandův koncept). Viz. obr. 5.11. 

c) S ohledem na předchozí otázku b) bych rád diskutoval obrázek 4.17 a strukturu deponovaných 

nanočástic s ohledem na jejich tvar (je předpokládán kulový tvar??). Diskuse také s ohledem 

na chybu, kterou vnáší nepravidelný tvar při měření Mie rozptylu. 

d)  Na obrazcích 5.12 a 5.8 je sloupcová struktura deponovaných vrstev. Kdy, proč a jak tyto 

sloupce vznikají. 

e) Rád bych se zeptal na experimentální detaily a uspořádání pro měření Mie rozptylu.  
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