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 Disertační práce je zamě ena na plazmatickou p ípravu nanočástic různého charakteru a 

jejich využití v nanostrukturovaných a nanokompozitních vrstvách. Dále se práce zabývá 
mikroskopickou a spektroskopickou charakterizací p ipravených vrstev. Studovaná problematika 
pat í mezi aktuální témata současného mezinárodního výzkumu s ohledem na potenciální 
možnosti využití, nap . pro biomedicínské aplikace. ešená problematika úzce navazuje na 
p edchozí práce pracoviště a dále je rozvíjí. 
 Dizertační práce je rozdělena do t í hlavních kapitol, Úvodu, Experimentální části a 

Výsledků s diskuzí. Dále následuje Závěr. Úvodní část se věnuje plazmovým polymerům a 
technologiím jejich p ípravy, dále klastrovým zdrojům pro p ípravu nanočástic, kompozitním 
tenkým vrstvám a specifické depozici „pod úhlem“, kdy depozit dopadá na podložku pod p edem 
zadaným úhlem vztaženým k normále. Tato část je velmi hutná, napsaná je na 11 stranách, ale 
obsahuje 107 odkazů. Možná by si tato část zasloužila více prostoru a podrobnější analýzu 
současného stavu poznání. Za touto kapitolou jsou vloženy cíle práce. V experimentální části 
práce jsou již podrobněji popsány depoziční techniky využívající nízkého i atmosférického tlaku, 
a charakterizační metody v celkovém počtu 7. Jedná se o metodu vážení pomocí k emenného 
krystalu pro stanovení hmotnostního p írůstku deponované vrstvy. Dále metody rentgenové 
fotoelektronové spektroskopie a infračervené spektroskopie pro chemické analýzy vrstev. 
Elipsometrie byla využita pro stanovení tloušťky depozitu a jeho optických vlastností. 
Mikroskopie atomární síly a rastrovací elektronová mikroskopie umožnily posoudit morfologii 
depozitu a stanovit velikost nanočástic. Poslední metodou je optická emisní spektroskopie, která 
byla využita pro analýzu plazmatických skupin v klastrovém zdroji. Výsledky jsou rozděleny do 
pěti kapitol podle druhu vytvá ených nanočástic  nebo typu depoziční techniky. Technikami 

magnetronového naprašování, dielektrického bariérového výboje a plazmové trysky byly 
p ipraveny nanočástice titanu, oxidu titanu, oxidu hliníku a plazmových polymerů. Některé 
vrstvy nanočástic byly p edeponovány vrstvou plazmového polymeru pro zlepšení uchycení 
nanočástic na podložce. Autor rovněž vyjád il svůj podíl na depozičních technikách a 
charakterizacích. 
 Práce je pěkným prů ezem depozičních technik využívajících nízkého i atmosférického 
tlaku s ukázkami p ípravy nanočástic kovů, oxidů a plazmových polymerů v souvislosti 

s depozičními podmínkami a směsí pracovních plynů. Bylo prokázáno, že lze ovlivňovat a ídit 
nejen velikost nanočástic, ale také jejich chemické složení, a p ípadně vytvá et nanočástice se 
strukturou „core-shell“. Zajímavým poznatkem je proces p edeponování vrstvy nanočástic 
plazmovým polymerem, kdy jsou nejprve depozitem zaplněny mezery mezi nanočásticemi a 
teprve poté jsou nanočástice p ekryty souvislou vrstvou depozitu.  

Dizertační práce má 105 stran, obsahuje celkem 80 obrázků, 4 tabulky a využívá 134 

odkazů, což dokládá dobrou p ípravu autora. Práce je napsána v angličtině, je p ehledná, 

srozumitelná, dob e graficky zpracovaná a pouze s drobnějšími formálními nedostatky, viz 



p ipomínky. Autor pracoval cíleně, použil správné metody a postupy. Patrný je velký objem 

p ipravených vzorků, rozsáhlost provedených analýz a získaných výsledků, o čemž svědčí také 
publikace autora ve 14-ti  mezinárodních časopisech a 9-ti konferenčních p íspěvcích. Práce 
p ináší adu nových vědeckých poznatků. 
 

K práci mám následující p ipomínky: 

- Str. 1, 5. ádek zdola.: „… the amount of free radicals in plasma volume is much higher than 

that of ions (up to 105).“ Míníte tím, že volných radikálů je až o pět ádů více než iontů? 

- Str. ř: kap. 1.2: Nesprávné číslo kapitoly. Správně má být 1.3. 
- Str. 21-27, kap. 2.3: V rámci metod pro charakterizaci vrstev nejsou uvedena komerční 

za ízení, na kterých mě ení byla prováděna. 
- Str. 28, Fig. 18: Není vysvětleno, že depoziční rychlost je charakterizována pomocí změny 

rezonanční frekvence (Delta f v Hz?) k emenného krystalu za časovou jednotku (min). 
- Str. 2ř, Fig. 1ř: Množství kyslíku ve směsi s argonem by mělo být charakterizováno 

poměrem průtoků plynů. V textu to však není definováno. 
- Str. 30, Fig. 20: Veličina CPS není definována ani v textu ani v seznamu zkratek. 

- Str. 32, Fig. 22: Chybí ypsilonová osa. 
 

K práci mám následující dotazy: 

- Str. 33, .3-4 zdola: „The application of the normal force to the surface leads to the 

displacement of the NP … “. Jaká byla velikost použité síly? 

- Str. 35, Fig. 25: Jaká byla depoziční rychlost? Je možné p i adit délce depozice tloušťku 
nanesené vrstvy?  

-  Str. 42, Fig. 32: Jaká je interpretace p ítomnosti SiO2 v XPS spektrech? Znamená to, že 
vrstva není celistvá a signál (SiO2) pochází z k emíkové podložky? 

- Str. 51, .1-3 zdola: „… it can be hypothesized that such particulates have a core-shell 

structure in which TiO2 particles are enveloped by thick layers of the plasma polymer.“ 
Navrhněte, jak by bylo možné tuto hypotézu ově it. 

- Str. 54, 2.odst.: Jak p ítomnost kyslíku p i odprašování hliníkového terčíku ovlivnila oxidaci 
terčíku? 

- Str. 65, Fig. 53: Byla p ekryvová vrstva o tloušťce 25 nm dostatečná pro zvýšení adheze 

částic na podložce? 

- Str. 66, 1.odst. a Fig. 54: Wenzelova rovnice měla být uvedena a definován parametr r. Jak 

byl parametr r vypočítán pro Fig. 54? 

- Str. 67-71, kap. 3.3.2: Nanočástice označujete jako SiOx (CH). Jaká je vaše p edstava fázové 
struktury (core-shell?) a chemické struktury těchto nanočástic? 

- Str. 76, Fig. 66 (c): Na SEM snímku jsou patrné trhliny ve vrstvě. Jde o důsledek vnit ního 
pnutí? 

- Str. 7ř, .7-ř: „The liquid monomer diaminocyclohexane (C6H14N2) (DACH) was used as a 

precursor. This type of the monomer was chosen because it has the lowest toxicity as 

compared to other amino-containing monomers.“ Prosím, objasněte výběr monomeru a 
problém toxicity organických látek obsahujících aminovou skupinu. 

 

Počet výše uvedených dotazů neznamená nižší kvalitu, ale naopak můj zájem o dosažené 
výsledky. Práci jsem si se zájmem p ečetl a musím konstatovat, že autor vykonal kvalitní 



experimentální a také analytickou práci s novými a zajímavými výsledky na mezinárodní úrovni. 
Závěrem shrnuji, že disertační práce prokazuje p edpoklady autora k samostatné tvůrčí práci, dále 
splňuje kritéria kladená na disertační práci a doporučuji ji tedy k obhajobě. Za p edpokladu 
správného zodpovězení dotazů a úspěšného průběhu oponentního ízení, doporučuji 
udělit Artemu Sheleminu titul Ph.D.  
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