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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 
Bc. Tereza Kretková zahájila magisterské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity 

Karlovy ve školním roce 2016/2017, čímž navázala na své působení na KMF, kde řešila již od druhého 

ročníku bakalářského studia Studentský fakultní grant a kde také pracovala na své bakalářské práci.  

V předkládané diplomové práci se zabývá přípravou kovových nanočástic pomocí plynového agregačního 

zdroje a možností jejich následné modifikace během letu od nanočásticového zdroje na substrát. Cílem 

bylo nanést na nanočástice druhý materiál pomocí tubulárního magnetronu a připravit tak heterogenní 

nanočástice. Jak je i z předložené práce patrné, jedná se o žhavé téma a to zejména díky velkému 

aplikačnímu potenciálu vícesložkových nanočástic. 

Práce je přehledně rozdělena na teoretický úvod, popis použitého experimentálního vybavení a na 

výsledkovou část. V teoretickém úvodu jsou popsány a vysvětleny základní pojmy týkající se 

nízkoteplotního nízkotlakého plazmatu a magnetronového naprašování. Dále je zde teoreticky popsán 

proces přípravy nanočástic pomocí plynového agregačního zdroje a jsou zde popsány možné způsoby 

přípravy heterogenních nanočástic. V části věnující se popisu použitého experimentálního vybavení je 

popsán jednak samotný hardware nutný pro výrobu nanočástic, ale je zde popsána i široká škála použitých 

charakterizačních technik a to jak pro monitoring procesu přípravy nanočástic, tak pro jejich následnou 

charakterizaci. Výsledková část se věnuje modifikaci nanočástic pomocí tubulárního magnetronu kterým je 

na letící nanočástice nanášena měď. Použitý tubulární magnetron umožňoval nezávisle měnit 

magnetronový proud a intenzitu magnetického pole. Díky tomu bylo možno studovat proces modifikace 

nanočástic ve velmi širokém rozsahu parametrů. Nejprve byla studována depozice Cu na niklové 

nanočástice. Byl objeven fenomén záchytu nanočástic v plazmatu tubulárního magnetronu a pulzování 

depoziční rychlosti. Bylo ukázáno, že v závislosti na době záchytu nanočástic v plazmatu se značně liší 

jejich výsledné složení a struktura. Vzhledem k dobré mísitelnosti Ni a Cu i na nanoúrovni nebyla ale 

pozorována výraznější separace obou kovů, naopak často docházelo k tvorbě slitiny. V případě depozice 

Cu na stříbrné nanočástice byla pozorována separace obou kovů a vznik heterogenních nanočástic. 

Vzhledem k vlastnostem Cu nedocházelo k tvorbě Cu slupky ale měď tvořila na Ag nanočásticích 

oddělenou část, výsledkem byly tzv. satelitní nanočástice, nebo v případě že poměr Ag/Cu = 1 došlo  

k vytvoření tzv. Janusových nanočástic. V případě kombinace Cu a Ag byly též nalezeny podmínky, kdy 

docházelo k výraznému záchytu Ag nanočástic v tubulárním magnetronu, avšak bez nežádoucího pulzování 

depoziční rychlosti. Za těchto podmínek byly připraveny nanočástice u kterých převládala měď a původní 

Ag nanočástice tvořila jen drobnou separovanou část. 

Tereza Kretková při své práci prokázala velkou samostatnost a vysokou odbornou úroveň a to jak 

experimentální, tak teoretickou. V relativně krátkém čase se ji podařilo obsáhnout do značné hloubky 

komplexní problematiku depozice nanočástic pomocí plynového agregačního zdroje a jejich následné 

modifikace. Práce neobsahuje zásadní chyby a její rozsah i forma odpovídají požadavkům kladeným na 

diplomovou práci. Získané výsledky jsou vysoce originální, staly se základem 4 prezentací na 

mezinárodních konferencích a v současné době jsou připravovány k publikaci.  
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