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Posudek školitele 

 

Mgr. Artem Shelemin absolvoval magisterské studium v roce 2012 na 

Nizhyn Gogol State University (Ukrajina) v oboru aplikovaná fyzika. 
Vzhledem k tomu, že téma jeho diplomové  práce bylo: „Investigation of 

physico-chemical properties of composite and thin film structures based on 

chalcogenide vitreous semidonductors“, nepotřeboval významný čas na 
zapracování do experimentálních technik používaných v našich laboratořích. 
Seznámil se jako s novou věcí použitím plynově agregačních zdrojů. Samostatně 
vypracoval přípravu nanočástic SiOx(CH) ze směsi Ar+HMDSO + O2. Navštěvoval 
přednášky „ Modifikace povrchů a příprava tenkých vrstev“, „Makromolekulární 
chemie“, „Kvantová mechanika“ a „Plazmová polymerace“. 

Zúčastňoval se pravidelně „Studijního semináře plazmových polymerů“, kde 
referoval o svých výsledcích. Presentoval příspěvky na WDS 2013 a WDS 2014. 
Zúčastnil se konferencí COST MP1101 MP1101 (BIOMEDICAL APPLICATIONS OF 

ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA TECHNOLOGY), Bohinjska Bistrica, 

Slovinsko, 2rd Czech-German Workshop 2014 v Praze, SPPT 2014 v Praze, PSE v 

Garmisch-Partenkirchenu 2014 a 2016, ISPC 2015 v Antverpách, COST MP1101 
Workshop Bertinoro, 3rd Czech-German Workshop 2016 v Lübecku. 16th Joint 

Vacuum Conference, Portorož, Slovenia 2016. Vykonal STMS COST MP1101 

MP1101 (BIOMEDICAL APPLICATIONS OF ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA 

TECHNOLOGY), (18.7.-22.8.2015) na UCD Dublin v laboratoři D. Dowlinga. 
Ve svých experimentech se zabýval nejprve přípravou nanočástic Ti/TiOx za 

použití plynového agregačního zdroje nanočástic Haberlandova typu. Vytvářel 
nanostruktury překrytím vrstvou plazmového polymeru C:H. Zvládl i přípravu TiOx 

nanočástic pomocí barierového dielektrického výboje za atmosférického tlaku. 
Dále připravil AlOx nanočástice. Nejvýznamnějším přínosem Mgr. Shelemina byla 
příprava nanočástic SiOx (CH) a pomocí nich víceškálových nanostruktur pro 
možné biomimetické aplikace. Nanočástice připravené vf rozprašováním nylonu 

využil při depozici pod vysokým úhlem vrstev plazmového polymeru nanášeného 
vf naprašováním nylonu pro velmi porézní nanostruktury. Popsal též přípravu 
vrstev plazmového dusíkatého polymeru použitím plazmové trysky za 
atmosférického tlaku. 



2 

 

A. Shelemin shrnul své výsledky v disertační práci „Plasma polymers in the 

nanostructured and nanocomposite coatings“. Práce je sepsána srozumitelně a 
přehledně. Publikoval 14 článků v mezinárodních časopisech, přitom u třech je 
prvním autorem. Je spoluautorem 34 příspěvků na mezinárodních konferencích, 
z toho v 11 je hlavním autorem. 

A. Shelemin při práci na svém tématu prokázal mimořádnou samostatnost, 
velkou píli i výbornou experimentální erudici. Získal výsledky, které znamenají 
významné obohacení pro oblast nanostrukturních a nanokompozitních vrstev.  
 

Doporučuji předloženou práci k obhajobě.    

             

V Praze 30.5.2017     Prof. RNDr. Hynek Biederman DrSc. 

 

 


