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Předložená doktorská práce se zabývá experimentálním studiem přípravy a vlastností 
nanostrukturovaných a nanokompozitních vrstev plazmových polymerů připravených 
různými technologickými postupy. Práce se zabývá různými problematikami přípravy 
v plazmatu za sníženého i atmosférického tlaku: 

 nanočástice vytvářené agregací rozprašovaných atomů v plynu a kompozitní vrstvy 
nanočástice – plazmový polymer 

 nanočástice vytvářené v agregační komoře z monomeru metodou PECVD 

 nanokompozity vytvářené v dielektrickém bariérovém výboji na atmosférickém tlaku 

 růst polymerních vrstev naprašovaných pod velkým úhlem na podložkách pokrytých 
nanočásticemi 

 vytváření polymerních vrstev výbojem v parách monomeru v trysce za atmosférického 
tlaku. 

 

Tato problematika je aktuální vzhledem k  rostoucímu zájmu o plazmové technologie, 

přípravu nanostrukturních povrchů a jejich potenciální použití v bioaplikacích, katalyzátorech, 
uhlíkových struktur, senzorech a dalších oborech. 
 

Práce se nezabývá studiem konkrétní aplikace, ale obecnějším studiem vlastností vrstev 
připravených různými technologiemi za různých podmínek růstu.  Práce je zaměřena na 
zkoumání vrstev metodami elektronové mikroskopie, XPS, FTIR, elipsometrie, AFM a 
rozdělena do čtyř částí: 

- úvod (rešeršní část) 
- popis experimentu 

- výsledky a jejich zhodnocení 
- závěry. 

 

Rešeršní část obsahuje základní informace o plazmových polymerech a procesech 
polymerace, popisu agregačních zdrojů nanočástic, kompozitů nanočástice-polymer a 

depozice vrstev naprašováním pod velkým úhlem. Tato část také obsahuje rozsáhlý seznam 

použité literatury. Vzhledem k zaměření práce na technologie přípravy by možná bylo vhodné 
se více zaměřit na vytváření nanokompozitních a nanostrukturních polymerních vrstev a 
motivaci pro jejich studium. 

Popis experimentu v druhé kapitole je velmi stručný, obsahuje některé konstrukční detaily 
(např. upevnění magnetů), na druhé straně některé údaje důležité pro technologii (např. 
chlazení a teploty agregační komory, pulzní režim RF, DBD - dodavatel, struktura elektrod, 

napouštění plynů) popsány. Popis použitých diagnostik je stručný avšak dostatečný.. 
 

Výsledky práce a diskuze jsou formulovány na cca 60 stranách a jsou rozděleny do pěti 
části, z nichž každá shrnuje výsledky jedné technologie přípravy vrstev. Díky širokému 
spektru zkoumaných technologií obsahuje tato část velké množství experimentálních dat, 

jejich detailní proměření a interpretace by ale přesahovalo rozsah disertační práce. 

 

 

 



 

 

K předloženým výsledkům bych měl několik připomínek a dotazů: 
 

(str.35) Byly zkoumány optické vlastnosti nanokompozitní vrstvy (rešerše str,10)? 

 

(str.36) Snížení RMS drsnosti povrchu s rostoucí tloušťkou není z obr.25 zřejmé. Obecně 
jsou hodnoty RMS publikované v práci nízké v porovnání s výškou nerovností, což může 
souviset s velikostí vyhodnocovací plochy a použitých numerických filtrů. 

 

(str.40) Jaký je předpokládaný mechanismus vytváření nanočástic v DBD? 

 

(str.43) Jak lze vysvětlit základní polohu píků O1s a C1s a výrazný posuv na obr.34 
resp.35? 

 

(str.45) Je uváděná chyba ve složení vrstev v tabulce 2 rozptyl měření nebo odchylka od 
standardu? Jaká je typická absolutní chyba stanovení složení pomocí XPS? 

 

(str.47) Jaký je význam zavádění Yasudova parametru pro atmosférický výboj (publikace 
uvádějí jeho nepoužitelnost z důvodu změn v rozložení výboje), navíc ve směsi monomeru a 
N2+O2, které se  účastní procesu polymerace? 

 

(str.54) Vysvětlení vlivu O2 na rozprašování Al a související změny v intenzitě 
spektrálních čar a hmotnosti deponovaných nanočástic bude zřejmě vyžadovat zásadní revizi: 
Rychlost rozprašování při konstantním výkonu s rostoucím průtokem (resp. parciálním 
tlakem) O2 monotónně klesá. Nárůst napětí (tedy i výkonu) o cca 10% navíc nemůže způsobit 
nárůst rychlosti rozprašování o 100% hodnoceno intenzitou čáry Al. Byl publikován prudký 
nárůst rychlosti vytváření nanočástic již při velmi malých tlacích O2, což může vysvětlit 
nárůst „depoziční“ rychlosti. 

 

(str.60) Jaký je předpokládaný mechanismus vzniku nanočástic v PECVD výboji a 
ovlivnění velikosti agregační délkou? 

 

(str.72) N2 je uváděn jako „nosný“ plyn, je tedy nylon rozprašován v režimu 
„selfsputtering“ nebo se jedná o rozprašování N2? 

 

(str.73) Při naprašování za nízkého tlaku by měla být závislost depoziční rychlosti  na úhlu 
dopadu kosinová (nikoliv lineární). Jaký je vliv drsnosti povrchu a porozity na měření 
tloušťky elipsometrem? 

 

(str. 74 a 77) Hodnota RMS – viz poznámka ke str. 36. Jaké změně povrchové struktury 
odpovídá změna korelační délky? 

 

(str.76) Odpovídá povrchová hustota resp. vzdálenost sloupců vrstvy povrchovému 
rozložení nanočástic jako zárodků (srovnání obr.65, 66 a 67)? 

 

(str.80) Uváděný minimální rozměr kapek 2µm není z publikovaných dat zřejmý. Drsnost  
povlaku nevyplývá z obr.71, jak je uváděno v textu. 

 



(str.81) Absolutní úbytek tloušťky v kontaktu s vodou je pro všechny vrstvy téměř stejný, 
což spíše ukazuje na stejnou rozpustnost. K procesu rozpouštění pravděpodobně dochází 
z povrchu vrstvy, tedy relativní pokles tloušťky není vypovídající. 

 

(str.82) Jaké jsou přesnosti a rozptyly měření kontaktního úhlu a složení pomocí XPS? 
Lze vrstvy se složením lišícím se o 1-2 % považovat z různé? 

 

Přes uvedené komentáře, práce obsahuje řadu zajímavých a inspirativních 
experimentálních dat a mapuje poměrně širokou oblast technologií přípravy 
nanokompozitních polymerních vrstev. O významu práce též svědčí spoluautorství ve 14 

publikacích v odborných časopisech a téměř 40 příspěvcích na mezinárodních konferencích. 

Práce je napsána přehledně v anglickém jazyce s drobnými chybami gramatickými a 
formálními (chybějící zkratky v seznamu, neuvedený popis laserového měření rozměru kapek 
apod.) 

  

Závěrem konstatuji, že autor prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v oblasti řešení 
experimentálních a teoretických problému fyziky a proto doporučuji práci přijmout 
k obhajobě jako doktorskou disertační práci. 
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