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Práce se zabývá přípravou polymerních kompozitů vyztužených skleněnými vlákny, na která byly pro 

zlepšení mechanických vlastností kompozitů nanášeny plazmově polymerované tenké mezivrstvy 

s řízenými vlastnostmi. Prekurzorem pro depozice byl tetravinylsilan a jeho směs s kyslíkem, 

mezivrstvy byly nanášeny z plynné fáze v plazmochemickém procesu pomocí radiofrekvenčního 

výboje. Vlastnosti mezivrstev byly studovány z mechanického hlediska a byla provedena i analýza 

jejich složení. Mechanická odezva plazmochemicky připravených mezivrstev v kompozitu byla 

studována pomocí testu krátkých trámečků a přímé metody testování smykové pevnosti na rozhraní 

využívající mikroindentaci. V rámci práce byly připraveny vrstvy na vlákna ve třech plazmochemických 

aparaturách a následně byly připraveny kompozity pro vyhodnocení mechanických vlastností. 

Kompozity s vrstvou na vláknech připravenou v aparatuře A2 překonaly kompozity s komerční 

úpravou vláken z hlediska pevnosti ve smyku o 36%, v případě depozic připravených v aparatuře A5 o 

12%. 

Předložená práce začíná teoretickou částí obsahující uvedení do problematiky konstrukce kompozitů 

ze skleněných vláken. Je zde popsána i problematika komerční chemické úpravy skleněných vláken a 

její funkce pro mechanické vlastnosti kompozitů. Teoretická část práce zahrnuje stručný popis metod 

charakterizace a přípravy plazmochemických vrstev. V této části jsou popsány i plazmochemické 

mechanizmy probíhající v procesu plasmové polymerace využité v této práci. V experimentální části 

jsou blíže rozepsány experimentální podmínky depozic, použité materiály, popsány použité 

plazmochemické aparatury, metody přípravy a charakterizace vzorků. Je zde také popsán model pro 

výpočet smykové pevnosti na rozhraní vlákno-mezivrstva a přístroje využité k charakterizaci vrstev a 

kompozitů. Ve výsledkové části jsou popsány dosažené výsledky dle jednotlivých plazmochemických 

aparatur. Těžiště práce bylo provedeno v aparatuře A2 s induktivně vázaným plazmatem. Tyto 

výsledky byly východiskem při nastavování parametrů procesu v aparatuře A4 s kapacitně vázaným 

plazmatem a následně v aparatuře A5, která je také s kapacitně vázaným plazmatem a umožňuje 

kontinuální depozice na vlákna v koncepci roll to roll. Zejména u vzorků z aparatury A2 je 

představena práce s podrobnou a pěknou charakterizací připravených vrstev a kompozitů. 

Z formálního hlediska je práce dobře provedena. Teoretický a experimentální úvod je srozumitelný a 

logicky členěný. Jazyk práce je na dobré úrovni. Zaznamenal jsem jen několik překlepů v názvech 

(„HVM Plazma“ místo „HVM Plasma“, „Adwards“ místo „Edwards“ v kap.3.2.4.) a v závěru práce 

trochu přibývají gramatické chyby (např. str. 99, 100, 108). V teoretickém úvodu chybí u popisu 

radiofrekvenčního výboje uspořádání, které je použité u dvou aparatur v experimentální části práce 

(kapacitní, bez kontaktu elektrod s plazmatem). V několika případech je v textu použita zkratka bez 

zavedení (např.: „FRC“ v kap.2.2, „GFRC“ v kap. 2.2.1.3, „LOI“ v kap. 2.6.1.1.) a jako nepřehledný 

považuji název kapitoly pouze zkratkou, přestože už zavedenou (Kap. 3.4.2. „IFSS“). Model pro 

výpočet smykové pevnosti na rozhraní a metody testování mechanických vlastností (části Kap 3.4.1 a 

3.4.2.) by mohly být zařazeny v teoretické části, ne až v experimentální. Za nepřehledné považuji 

grafy na Obr. 4.20, Obr 4.21 a Obr. 4.49, kde jsou vyneseny parametry vrstev v závislosti na čísle 

vzorku místo na fyzikální veličině, v níž se vzorky liší – čtenář musí hledat depoziční parametry 



v okolních tabulkách nebo v textu. U Obr. 4.11 a 4.12 s výsledky jsou prohozeny popisky.  Celkově je 

ale práce dobře čitelná a zpracovaná. Některá experimentální data v předložené práci jsou původem 

od jiných autorů – nekřivdím-li, u Obr. 4.2.7 chybí odkaz na autora dat a poděkování za poskytnutí 

výsledků. To doporučuji uvést na pravou míru. 

Otázky k předložené práci k zodpovězení při obhajobě:  

1) V grafech s výsledky z aparatury A2 je u výsledků smykové pevnosti rozhraní vynášen také 

objemový podíl vláken v kompozitu jako parametr ovlivňující výsledky (Obr. 4.11, 4.12, 4.17, 

4.18). Proč u posledních grafů s vyšším výkonem (efektivně 5W – obr. 4.19 a 4.20) už toto 

vyneseno není? Je možné data doplnit? 

2) V oddíle 4.3.3.5 studuje autor vliv předúpravy před depozicí (čištění/aktivaci  vláken ve výboji 

Ar/O2; O2) a vliv dohasínání radikálů po depozici (v Ar; Ar+TVS). Bylo ukázáno, že bez 

předúpravy je smyková pevnost rozhraní vlákno-mezivrstva nižší. Je to aktivací povrchu, nebo 

jeho očištěním? Časy předúprav v této studii (Kap 4.3.3.5) byly dlouhé - buď 60 min výboje v 

O2, nebo 45 min výboje v Ar/O2+ 15min v O2. V nezanedbatelné části experimentů 

publikovaných v této práci byly použity kratší časy předúprav (vzorky GF44-53 v aparatuře 

A2:  předúprava 10 min v O2 (viz. Příloha č.1); všechny depozice v A4 a A5: předúprava 3-

10min v O2 (viz. Příloha č.2 a č.3)). Je kratší doba předúpravy v těchto experimentech 

dostatečná? U diskuze důležitosti vyhasínání radikálů po depozici bylo u všech vzorků v kap. 

4.3.3.5 vyhasínání zahrnuto a bylo relativně dlouhé (buď 60min v proplachu Ar nebo 60min 

v proplachu TVS). Je vyhasínání zásadní pro vlastnosti kompozitu? Jsou k dispozici data, kdy 

bylo vyhasínání kratší, nebo nebylo vůbec provedeno? 

3) Jaká je přenositelnost výsledků z plazmochemické aparatury A2 (indukčně vázaný výboj) do 

aparatur A4 respektive A5 (kapacitně vázaný výboj)? Prosím o komentář zvláště s ohledem na 

vlastnosti polymerních depozitů (v A2 byly depozice pulzní, průměrný výkon 0,1-5W  a v A4 a 

A5 byly depozice vesměs kontinuální, průměrný výkon 2-100W). 

4) Proč autor přešel od testování smykové pevnosti rozhraní (IFSS) k metodě krátkých 

trámečku? Která z metod lépe charakterizuje kompozit z hlediska aplikace? 

Jedná se o práci na aktuálním tématu, která splnila cíle vytyčené v jejím zadání. Porovnáním 

s výsledky depozic v aparatuře A2 má práce s aparaturou A5 potenciál ještě k dalšímu zlepšení 

dosažených smykových pevností při dalším pokračování v dané problematice. Dle informačního 

portálu VUT v Brně byla předložená práce publikována na vícero mezinárodních konferencích a z nich 

na třech byl autor předložené práce prvním autorem příspěvku. Jako spoluautor článku se podílel na 

jedné publikaci výsledků v mezinárodním impaktovaném časopise. Autor prací prokázal schopnost 

návrhu řešení problematiky a samostatné vědecké práce. Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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