
Posudek školitele 

Na doktoranda  Ing. Lukáše Omastu 

k obhajobě disertační práce:  

PRINTED BIOSENSOR BASED ON ORGANIC ELECTROCHEMICAL TRANSISTOR 

 

Ing. Lukáš Omasta po absolvování magisterského studia na Fakultě chemické VUT v Brně nastoupil do 

doktorandského studia programu a oboru Fyzikální chemie v r. 2013 a pracoval odborně ve skupině 

organické elektroniky pod mým vedením na projektech GA ČR Materiály pro integraci živočišných 

buněk a organické elektroniky pro budoucí bioelektronické zařízení   a  A Novel-Nature inspired 

organic semiconductors  for bioelectronics.  

Významnou měrou se podílel na vývoji platformy s polem Organických Elektrochemických Tranzistorů 

(OECT)pro snímání elektrických signálů synchronně tepajících syncytií kardiomyocytů. V souladu se 

zadáním vypracoval postupy a metody tisku vodivých cest tvořených stříbrnými pastami, funkčních 

polovodivých vrstev PEDOTu:PSS i dielektrických vrstev na bázi fotorezistu SU8 jednak na materiálové 

tiskárně Dimatix, jednak na sítotiskovém zařízení RokuPrint a doplnil technologii o litografický postup 

pro potřeby jemnějšího rozlišení OECT struktur. Podílel se na výběru a testování celé řady inkoustů a 

past pro tisk, optimalizaci jejich konzistence z hlediska adheze, viskozity i finálních vlastností, jako jsou 

mechanické a elektrické vlastnosti vyrobených mikroelektrodových polí. Zvládl rovněž navrhování 

patternizace v Autocadu a elektrická měření a vyhodnocování v programu Origin včetně rychlé 

Fourierovy transformace pro detekci signálu ze zašuměných měření.  

Podílel se na řadě publikací, jejichž výčet je v jeho CV a o svých výsledcích referoval na konferenci 

Chemistry & Life 2018 v Brně a BioEl 2018 v Kirchbergu v Rakousku. Jeho práce byla pro skupinu 

Organické elektroniky velmi přínosná.  

Vedle své odborné práce se zapojil i do výuky, po dobu 4 let se podílel na výuce v Praktiku z fyziky a 

pomáhal s vedením u bakalářských a diplomových pracích jako odborný konzultant. Navíc absolvoval 

Doplňující pedagogické studium. Byl platným týmovým pracovníkem ochotným pomoci kdykoliv 

spolupracovníkům i studentům a je oblíben díky svému přátelskému chování. 

 

Prohlašuji, že doktorand naplnil stanovené cíle svého doktorského studia a jeho disertační práci 

doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

V Brně 11. 06. 2019.      školitel doktoranda  

       doc. Ing. Ota Salyk, CSc.   

 

 

 


