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Aktuálnost zvoleného tématu  

Zadané téma je velmi aktuální. Schopnost organických systémů vykazovat kromě 

elektronové také iontovou vodivost je výzvou pro použití organické elektroniky ve 

strukturách pracujících s oběma typy přenosu elektrického náboje. Možnost přípravy 

levných biokompatibilních senzorů je velmi přínosná také společensky a s výhledem 

do nedaleké budoucnosti umožňuje netradiční použití zaměřené na laboratorní 

diagnostiku s filosofií Lab-on-chip. 

Splnění cíle dizertace 

Cílem posuzované práce bylo rozpracování technologie elektrochemického 

organického tranzistoru (OECT) a jeho použití jako bioelektronického senzoru. Hlavní 

důraz měl být kladen na zhodnocení možností použití tiskových metod přípravy 

struktur a nalezení metodologie pro reprodukovatelnou přípravu levných biosenzorů na 

bázi OECT.  

Takto stanovený cíl dizertace byl splněn.   

Metody zpracování 

Zvolený postup řešení, použité technologie a metody zpracování výsledků byly pro 

zamýšlený cíl zvoleny optimálně.  

Na rozdíl od standardní struktury dizertační práce je “Cíl práce“ vyjádřen již v úvodní 

kapitole “1 AIM AND MOTIVATION“. Další dvě kapitoly jsou věnovány možnostem 

použití organických elektrochemických tranzistorů (OECT) a především podrobnému 

rozboru jich funkce. Rozbor vychází z fyzikálních principů tranzistoru a je podle mého 

názoru proveden velmi dobře. Je také doplněn nezbytnými informacemi z oblasti 

použitých materiálů a jsou zde naznačeny souvislosti s biologickými soustavami.   



V kapitolách “4 METHODS“ a “5 EXPERIMENTAL PART“ jsou krátce shrnuty metody 

přípravy elektronických struktur a vlastnosti použitých materiálů. Dále je zde uveden 

přehled tiskových zařízení použitých pro přípravu struktur OECT a také přehled 

měřicích zařízení pro jejich diagnostiku.   

Výsledky práce jsou prezentovány v kapitole “6 RESULTS AND DISCUSSION“. 

Příprava vzorků, provedené experimenty i jejich vyhodnocení proběhly v souladu se 

zadáním práce. Možnosti tiskových technologií byly využity k přípravě maticového 

uspořádání  OECT v podložkách se 24 nebo 96 vzorky. Tím se usnadnila diagnostika 

připravených struktur a odpadly problémy s kontaktováním a propojováním vzorků při 

měření.  

Technologie přímého tisku se oproti očekávání ukázala jako nespolehlivá. Dle 

dosažených výsledků byly problémy s teplotní stabilitou podkladu při vytvrzování 

tištěných inkoustů a s adhezí natištěných vrstev. Přípravu vzorků komplikoval také 

zdlouhavý proces vlastního tisku, nespolehlivost tiskového procesu a problémy se 

soukrytem tištěných obrazců. 

Při použití sítotisku bylo dosaženo velmi dobrých výsledků a bylo tak možné připravit 

matici 96 vzorků OECT. U vytvořených struktur byly měřeny výstupní charakteristiky a 

převodní charakteristiky. Velmi zajímavé a přínosné je dosažení velké 

transkonduktance OECT při zmenšení rozměrů kanálu pomocí litografického procesu.     

Biokompatibilita vytvořených struktur OECT pro použití v biosenzorech byla ověřena 

růstem buňek 3T3-fibroblastu na vzorcích struktur OECT. Pokrytí kulturou 3T3-

fibroblastu bylo u všech vzorků srovnatelné s pokrytím standardní podložky pro 

pěstování této kultury.  

Z citací v kapitole 6 je zřejmé, že významné výsledky práce byly publikovány. 

Dostatečný počet publikací autora na téma dizertace a v požadované struktuře je 

možné dohledat v informačním systému VUT.  

Zpracování textu dizertační práce 

Předložená práce má 103 číslovaných stran, včetně seznamu literatury. V seznamu 

literatury je 152 pramenů, které jsou citovány především v první polovině práce.  

Práce je psána v angličtině, text je zpracován pečlivě a je velmi dobře srozumitelný.  

Výsledky jednotlivých experimentů jsou uváděny ve formě grafů a záznamů z 

osciloskopu. Připravené struktury jsou dokumentovány pomocí nákresů, fotografií a 

snímků z elektronového rastrovacího mikroskopu.  

Nedostatky v textu práce  

Závěrečné editaci práce byla věnována dostatečná pozornost, takže se zde drobná 

opomenutí vyskytují jen v zanedbatelné míře:   

Str. 72 v obr. 66: Ve schématu zapojení obvodu pro testování připravených struktur 

tranzistorů OECT je uveden rezistor ve zpětné vazbě pro nastavení zesílení 

operačního zesilovače 15 kΩ. Pro zesílení 9x uvedené ve schématu musí být hodnota 

tohoto rezistoru 1,5 kΩ.  



Str. 85, ř. 16/17 od spodu: ... Using the photolitographic process the pattern of 50 mm 

thin active  channel  .. ( má být 50 μm).    

Otázky k obhajobě  

1) Pokuste se zhodnotit význam jednotlivých kapacit ve struktuře OECT pro dosažení 

její velké transkonduktance. Je zde souvislost s mechanismy uplatňujícími se u 

superkapacitorů? 

2) Pokuste se zhodnotit přínos matice s 96 vzorky OECT oproti matici se 24 vzorky  

OECT (z hlediska náročnosti jejich přípravy a odpovídajících nákladů) na  úsporu času 

při měření.  

Závěr 

Předložená dizertační práce přináší nové poznatky z oblasti organické elektroniky, 

především v problematice kombinované elektronové a iontové vodivosti. Významné je 

také rozpracování techologií přípravy organických elektrochemických tranzistorů. 

Podstatné části práce byly publikovány a práce je nepochybně přínosem pro studium a 

rozvoj oboru organické elektroniky a přeneseně také pro rozvoj oboru fyzikální chemie, 

ve kterém byla práce zadána.   

Dosažené výsledky i forma jejich zpracování odpovídají požadavkům kladeným na 

dizertační práce. Pan ing. Lukáš Omasta ve své dizertační práci schopnost 

samostatné vědecké práce nepochybně prokázal.   

Práci pana ing. Lukáše Omasty doporučuji k obhajobě.  

 

V Brně dne 22.5.2019          

                                                                            prof. ing. Jaroslav Boušek, CSc. 

 

 

 


