
 

Posudok na dizertačnú prácu 
Ing. Lukáša Omastu 

„Printed Biosensor Based on Organic Electrochemical Transistor“. 
 

Práca sa zaoberá využitím jednoduchých, lacných a rýchlych tlačových procesov pre prípravu 
biosenzorov na báze organických el.-chem. tranzistorov, čo zapadá do rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti 
tlačenej elektroniky, naviac aplikovanej na biosenzory, čo sú bezpochyby aktuálne témy. 

Cieľom práce bolo zorientovať sa v oblasti prípravy OEChT a využiť konvenčné tlačové techniky na 
prípravu funkčných biosenzorov, čo možno považovať za splnené v plnom rozsahu až takmer na 
úroveň praktického použitia. 

Teoretická časť práce je logicky zoradená, prehľadná, zacielená na riešený problém, bez 
zbytočných tém, s dobrým výkladom OFET/OECT, elektrónových a iónových tokov, náhradných 
schém v nadväznosti na vlastnosti vodivého komplexu PEDOT:PSS, použitého ako riadiaceho kanála 
v OECT. Predstavuje veľmi dobrý vstup do problematiky. 

Experiment zrejme nadväzuje na predchádzajúce skúsenosti pracoviska s prípravou 
OEC-Tranzistorov a zaoberá sa priamo tlačou série tranzistorov na PET, resp. PEN flexibilnú fóliu 
v zaujímavej geometrii, umožňujúcej tlač, kompletizáciu i meranie 24, resp. 96 senzorov bez ich 
fragmentácie na individuálne oddelené senzory, čo zjednodušuje meranie sady senzorov, posúdenie 
kvality tlačených vrstiev, štatistiku chýb parametrov,... 

Pre prípravu OECT boli použité komerčné atramenty, pasty a produkty, vlastné kompozície neboli 
pripravované.  

Výsledky zahŕňajú meranie dôležitých parametrov senzora, prenosové charakteristiky, 
zotrvačnosť, včítane riešenia biokompatibility a citlivosti na aplikáciu merania simulovanej odozvy 
signálov srdcového svalu.  

Výsledky potvrdzujú úspešnosť rýchlej a spoľahlivej prípravy OECT zvolenými tlačovými postupmi, 
pri bežnej laboratórnej čistote a podmienkach bez špeciálnych požiadaviek, čo považujem za hlavný 
prínos tejto práce, najmä z hľadiska rozvoja tlačenej elektroniky a tiež z hľadiska významu pre prax.  

Z hľadiska nových poznatkov bola zistená významnejšia závislosť traskonduktancie na rýchlosti 
a smere zmeny napätia na bráne, čo podľa autora nebolo dosiaľ publikované  

I keď práca má skôr aplikačný charakter, považujem tieto výsledky v rámci rozvoja tlačenej 
a organickej elektroniky za pôvodné a publikovateľné. 

Po formálnej stránke práca zodpovedá stanoveným požiadavkám a obsahuje minimum 
formálnych chýb. Anglický text je zrozumiteľný, s logickými a dobre formulovanými vetami. 

 
Moje otázky a pripomienky: 
 

- Clevios pasty sú v Tab.1 (str. 48)  charakterizované pomocou Ohm/sq. Pri akej hrúbke suchej vrstvy 
sa dosahujú dané hodnoty plošnej vodivosti? 
 

- Nie je uvedený presný spôsob/postup aplikácie elektrolytu a finalizácie celého systému senzorov, 
zatesnenie,... (Dá sa dedukovať z fotografií, niektoré majú rôzne reflexy), Mohli by ste postup 
upresniť?   
 

- PET podložka bola pred ink-jet aplikáciou exponovaná v plazme. Neuvádza sa o akú plazmu sa 
jednalo, aká bola expozícia? Plazma sa aplikovala na striebrom už potlačenú fóliu? Nehorel výboj 
dominantne na strieborných linkách (príp. iné niežiadúce efekty)?  Aká bola homogenita a adhézia 
vrstvy PEDOT:PSS po takejto úprave? 
 

- Ktorej štruktúre z Obr. 48, 49 zodpovedajú charakteristiky OECT, uvedené na Obr. 50-52 ?  
 

- Cieľom boli funkčné, spoľahlivé a reprodukované el. vlastnosti tlačených OECT, najmä tlač PEDOT 
brány. Tlačili ste naraz veľa senzorov (24, resp. 96). Aká bola štatistika (rozptyl) prenosových 



charakteristík OECT (tiež napr. parametra g), pre posúdenie spoľahlivosti a presnosti 
(reprodukovanosti) tlačených OECT?  
 

- Aká bola dĺžka pulzu VG=50mV pri meraní zotrvačnosti – časovej odozvy systému (Obr. 52) 
 

- Prečo sa na Obrs. 50, 51, 63  udáva VG, resp. VD  v jednotkách „ x 0,1V“?  (Pri Obr. 63 sa to zdá byť 
chybné ... thick. x 0,1 = 2 um (PEDOT:PSS),  teda hrúbka = 20 um... a má byť zrejme 200 nm) 
 

- Neuvádza sa o akú drsnosť sa jedná na Obr. 56... stredná alebo RMS? 
 

- Polárne rozpúšťadlá (EG, DMSO, Me-OH,...) spôsobujú výrazný nárast vodivosti tenkého filmu 
PEDOT:PSS, známy ako sekundárne dopovanie, vyvolaný konformačnou zmenou PEDOT reťazcov 
v komplexe s PSS. V tejto súvislosti ma zaujíma: 
   1. Či SV3 pasta už obsahuje sekundárny dopant? 
   2. Či pôsobenie elektrolytu nevyvoláva postupné (časové) zmeny v konformácii a vodivosti kanála 

a teda i charakteristík OECT? 
   3. Či pokles citlivosti (prenosu gm) – starnutia v čase na Obr. 70 nesúvisí s týmto javom? 
 

- Boli už obdobné OECT tranzistory pripravené tlačou inými autormi? Ak áno, je možné porovnať 
niektoré dosiahnuté parametre, reprodukovanosť, príp. efektivitu postupu (z hľadiska novosti – 
prínosu)? 
 

- Mohli by ste presnejšie dokumentovať závislosť transkonduktancie na rýchlosti (a smere) nárastu 
VG? O čom táto závislosť svedčí, s čím by mohla súvisieť? 

 
 

Záverom konštatujem, že predložená práca spĺňa všetky nároky kladené na dizertačnú prácu. 
Kandidát Ing. Lukáš Omasta ňou preukázal schopnosť a pripravenosť k samostatnej tvorivej 
činnosti v danej oblasti výskumu a vývoja. V práci využíva priliehavé, aktuálne metodiky, práca 
splnila vytýčené ciele a prináša nové poznatky.  

Preto odporúčam, po úspešnej obhajobe, prijať prácu ako dizertačnú a udeliť kandidátovi Ing. 
Lukášovi Omastovi vedecko-akademickú hodnosť PhD. 
 
 
 
 
V Bratislave, 3. júna 2019   Doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. 
      Ústav prírodných a syntetických polymérov 
      Odd. polygrafie a aplikovanej fotochémie 
      FCHPT STU, Bratislava 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


