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Disertační práce Mgr. Romana Perekrestova je věnována experimentálnímu systému nízkotlaké 

plazmové trysky. Motivací práce je využití systému pro přípravu tenkých vrstev TiO2, což je velmi 

zajímavý materiál s řadou specifických fyzikálně-chemických vlastností a z nich plynoucí perspektivou 

k využití v mnoha aplikacích. V tomto ohledu byla pozornost zaměřena na uplatnění 

nanokrystalického TiO2 pro výrobu solárních článků. Rozhodně oceňuji skutečnost, že tato motivace 

nepředstavovala pouze vzdálený výhled využití získaných výsledků, ale stala se přímo součástí 

provedené práce. V rámci práce byl připraven barvivem senzitizovaný solární článek, na kterém byla 

testována fotovoltaická účinnost tenké vrstvy TiO2 nadeponované prostřednictvím systému plazmové 

trysky.  

Formálně je disertační práce vypracována velmi precizně, grafické provedení dosahuje vysoké 

úrovně. Je sepsána v anglickém jazyce na dobré úrovni, ačkoli drobnějších gramatických chyb se 

autor zcela nevyvaroval. Práce je přehledně a logicky členěná, na úvodní kapitolu, věnující se 

motivaci a cílům práce, navazuje pět obsahových kapitol. Práce je zakončena závěrem s přehledným 

shrnutím dosažených výsledků a doplněna bibliografií a seznamem autorových publikací. Mgr. Roman 

Perekrestov je hlavním autorem dvou článků v impaktovaných časopisech. Tyto články, které se 

věnují tématům řešeným v rámci disertační práce, jsou k práci přiloženy a dokládají její kvalitu.  

Předložená práce je prací experimentální. Autor v ní prokázal zvládnutí celé řady pokročilých a 

poměrně komplikovaných experimentálních technik. Kromě řízení samotného systému nízkotlaké 

plazmové trysky šlo o metody diagnostiky plazmatu používané přímo na této aparatuře a potom o 

značný počet různých diagnostických metod využitých ke studiu vlastností nadeponovaných tenkých 

vrstev. Provedená měření přinesla velmi zajímavé výsledky, které dále prohlubují dosud 

zdokumentované znalosti o vlastnostech a chování depozičního systému nízkotlaké plazmové trysky. 

Takovým měřením bylo například prostorově rozlišené měření teploty neutrálního plynu proudícího 

z plazmové trysky. Podstatná část práce se zabývá studiem systému nízkotlaké plazmové trysky jako 

plazmovým zdrojem nanočástic. Růst nanočástic z plynné fáze byl zkoumán prostřednictvím rozptylu 

světla laserového paprsku. Daná měření jsou rovněž zcela unikátní a přinášejí řadu nových poznatků i 

podnětů pro další budoucí studium. 

Pochopitelně nezbytným předpokladem provedené experimentální práce bylo dostatečně dobré 

porozumění teoretickému pozadí celé řešené problematiky. To dokládá druhá kapitola disertační 

práce – Teoretická část. Alespoň krátký popis teorie je podán ke všem následujícím kapitolám, které 

již dokumentují uskutečněná experimentální měření. Uvedl bych pouze jednu výhradu k oddílu 

zabývajícímu se popisem výboje v duté katodě. Autor vychází z případu klasického doutnavého 

výboje a zmiňuje se o anomálním doutnavém výboji jako o mezní formě, kdy je celý povrch katody 

součástí katodové skvrny. Toto považuji za nedostatečně srozumitelné, pojem katodové skvrny, 

charakteristického prvku obloukového výboje, zde není nijak zaveden ani vysvětlen. S ohledem na 

skutečnost, že je výboj v duté katodě základním předmětem studia předložené práce, měl být autor 

přesnější. 



V rámci diskuze během obhajoby bych autora požádal o vyjádření k následujícím otázkám: 

 Elektronová koncentrace byla ze sondových charakteristik vyhodnocována třemi různými 

způsoby. Jedním z nich bylo vyhodnocení z druhé mocniny elektronového proudu v oblasti 

saturovaného elektronového proudu. Tato metoda byla odvozena pro podmínky tlusté 

nábojové vrstvy v přiblížení označovaném jako „orbital motion limit“. Můžete se vyjádřit ke 

splnění daných předpokladů v podmínkách provedených měření? 

 V práci je uvedeno, že u zařízení pro přípravu nanočástic bývá standardně oddělen prostor, 

ve kterém nanočástice vznikají od prostoru, kde probíhá depozice. Oba procesy totiž vyžadují 

jinou hodnotu pracovního tlaku. U systému nízkotlaké plazmové trysky bylo s výhodou 

využito skutečnosti rozdílného tlaku uvnitř samotné trysky a v místě substrátu. Pracovní tlak 

uvnitř komory byl měřen přímo. Máte představu o hodnotě tlaku uvnitř plazmové trysky a její 

závislosti na zvolených podmínkách? 

 Na straně 48 jsou uvedeny výsledky měření tloušťky vrstvy prostřednictvím AFM. Jakým 

způsobem byla u daných měření tloušťka vyhodnocována a s jakou chybou?  

 Jakých rychlostí růstu bylo na systému nízkotlaké plazmové trysky při vámi nejčastěji 

používaných podmínkách dosahováno? 

 Na obrázku. 4.8 je zachycen průběh signálu z hmotnostního spektrometru v čase. Z grafu je 

zřejmé, že ani po 45 min hoření výboje v konstantních podmínkách nedochází k ustálení 

signálu pro hlavní dva pozorované ionty – Ar+ a Ti+. Podobné chování vykazují křivky v grafu 

na obr. 5.3, které znázorňují vývoj signálu rozptýleného světla laserové diody. Obojí je v práci 

vysvětleno čištěním povrchu trysky, tj. odprašováním tenké zoxidované vrstvy. V depozičních 

procesech s dobře reprodukovatelnými výsledky probíhá standardně na začátku tzv. čistící 

fáze, kdy např. prostřednictvím iontového bombardu je očišťován povrch katody i substrátů. 

Jaká pozornost byla věnována čištění ve vašich experimentech? Bylo provedeno nějaké 

časově delší měření, ve kterém by bylo dosaženo ustáleného stavu?  

 

Celkově považuji předloženou doktorskou disertační práci Mgr. Romana Perekrestova za velmi 

kvalitní a přínosnou a plně splňující stanovená kritéria. Autor, dle mého názoru, jednoznačně 

prokázal předpoklady k samostatné vědecké práci. Disertační práci Mgr. Romana Perekrestova 

doporučuji k obhajobě. 

  

 

V Šumperku, 9. dubna 2016     Mgr. Jan Klusoň, Ph.D. 


