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Disertaění práce Ing. ondŤeje Chmely se zabyvá návrhem a vyvojem tŤí ruznych
chemirezistorovych platforem, které jako cilivou vrstvu využívají nanodráty Wog (v
některych pŤípadech navíc dekorované Pt katalyzátorem). Nanodráty byly syntetizovány z
roztoku prekurzoru technikou AACVD a následně orientovány elektrofotézou. Studované
Senzorové platformy Se lišily zejména topologií elektrod a v pŤípadě té nejpokročilejší z nich
už vyuŽitím proměnného potenciálu vkládaného na hradlovou elektrodu pŤekročily model
chemirezistoru a využily pro detekci také princip unipolárního tranzistoru s určitou
nadséukou Ťečeno CHEMFETu.

Práce má rozsah 176 stran textu, je ěleněna do 6 hlavních kapitol (ty zahrnl$i rivod a
vymezení cíl disertace, obecnou teorii fungování oxidickych chemirezistor rozšíŤenou o
specifika detekce na nanostrukturovanych materiálech, dále pak experimentální část
věnovanou pŤípravě, proměŤení a odladění parametr tŤí verzi elektrodovych platforem s
ruzně konfigurovanymi oxidickymi nanodtáty, a jsou završené ptezentací vysledkri, diskusí,
shrnutím s doporuěeními t;ikajícími se jednak technologie a jednak režimu fungování senzor
arovněž i komentáŤem v;fhled do budoucna). Disertace je doplněna Seznamem publikačních
vystupti doktoranda a grafickou pŤílohou, která pŤehledně prezentuje detekční vlastnosti
vyvinutych senzorovych platforem.

Téma práce je bezesporu disertabiIní a z odborného hlediska zajímavé. Aěkoli jsou
chemirezistory s citliv1imi vrstvami na bázi oxidick;fch materiáli známé už téměŤ 60 let, stále
existuje velk;f prostor pro zdokonalování jejich parametr , pŤičemž právě ''šlechtění''

morfologie a posun rozměru detekěních struktur k velikostem srovnatelnym s Debyovou
délkou ďává možnost uskuteěnit koncept ''molekulárního spínaěe'', kde by pŤítomnost
jednotliv;ich molekul analy vyrazné moderovala elektricky odpor součástky. Právě tomuto .
vysoce aktuálnímu - směru vyzkumu a vyvoje chemirezistoru je disertační práce Ing. Chmely
věnována. Chtěl bych také ocenit šíŤi zábéru doktoranda pŤi Ťešení problematiky; od
teoretickych principti pŤes návrh a pŤípravu senzorovych platforem až po proměŤení a
odladění jejich detekčních parametďr, což obnášelo záklaďní i aplikovany vyzkum dotaženy
až ďo stádia prototypu.

Formální stránka:
o Grafická podoba práce je velice ripravná, je patrné, že jí doktorand věnoval velkou

pozornost. Clenění textu odpovídá standardu disertačních prací, jazyková roveř
angličtiny se mi jeví jako vyhovující.

o Drobnym formálním prohŤeškem je to' že autor nepoužívá kurzivu pro symboly
fyziká|ních veličtn, cožje ,, technickych textech ustálenym zvykem (napŤ. napětí na
hradlové elektrodéznaéi Vcs:.5 V namísto Vcs: -5 V _viz str. 166 a mnohde jinde
vtextuivgrafech).

o Pokud se teplota uvádí ve stupních Celsia, pak byvá zvykem pouŽívat jako její symbol
/ a nikoli T (viz napŤíklad popis Fig. 123).

o Ve Fig. 53 (Attachment 1) je na pravé vertikální ose měŤítko relativní vlhkosti S
hodnotami pŤevyšujícími |00yo, což nedává smysl.



o Z|<ratky v pŤipojeném Seznamu by měly byt Ťazené abecedně urychlilo by to
orientaci čtenáŤe.

O K většímu ětenáŤskému komfortu by pŤispělo i grafické strukturování (tuěné písmo,
kurziva) v těch pfipadech, kde se vyskyují delší textové pasáže _viztŤeba stránky 28,
3l nebo 44.

Věcná stránka - vyjádňení k explicitním dotazrim na oponenta:

l) odpovídánámětpráce oboru disertace a je aktuá|ní z hlediska současného stavu vědy?
PŤedložená práce Se podstatnou měrou zabyvá mj. vyběrem o optimalizací

technologiclrych postup během vyroby milcroelektroniclEch součdstek
chemirezistor . To je v souladu s oborem disertace. Jak už jsem konstatoval v vodní
části posudku, právě zvlddnutí technologie nanostruhurování se v pŤípadě oxidiclrych
citlivych vrstev považuje za nejslibnější cestu ke zdokonalení senzorovych parametr .

2) Vykazuje práce privodní pŤínosné části? Konkretizujte prosím, v čem spatŤujete
originální pŤínos.
_ Jelikož se zabyvám pŤedevším teoreticlEm studiem fyzikalně-chemiclrych proces , ke
kterym dochází na citlivych vrstvách chemirezistorú, oceúuji pŤedevším pŤínos
doktoranda k vyvinutí technologicleych postup umožúujících integraci nanodrát na
Senzorové platformy. Teprve zvládnutí technologie dává možnost plně verifikovat
teoretické poznatlqt a dosÓhnout zdokonalení detekčních parametr SenzorLl
chápaného j ako dislcrétní elektronická součástka.

3) Bylo jádro disertaění práce na potŤebné rirovni publikováno?
_ Autor uvddí 4 publikace kategorie Ji,, v renomovanych časopisech a 6 sborníkovych
pŤíspěvkt z mezinárodních konferencí. Takovou publikační činnost považuji za velice
dobrou _ i vzhledem k tomu, že vystupy jsou datovány relativně lcrátlq)m obdobím let
2016-2019.

4) Vyplyvá Ze seznamu vědecké činnosti uchazeče, že se jedná o pracovníka s vědeckou
erudicí?
_ Už vzhledem k náročnému oponentskému Ťízení v časopisech Journal of Electrical
Engineering, Nanoscale, Sensors and Actuators B, resp. Biosensors, ve kterych
doktorand publikoval své vysledley, považuji za prokázané, že Ing. Chmela osvědčil
Svolt erudici pŤed mezinárodní vědeckou komunitou.

Dotazy k obhajobě:
. Ve Fig. 96 ukazujete mj. odezvu funkcionalizovanych a neťunkcionalizovanych

nanodrátri Wo: na amoniak, etanol a oxid dusičit;i. Je vcelku pŤekvapující, že v
některych pŤípadech byla odezva na amoniak větší než na ethanol, kter;f má pŤitom
vytazně mohutnější redukění riěinky. Mechanismus detekce ethanolu v textu (str. 136)
podrobně komentujete, ale v pŤípadě amoniaku jste takovy rozbor neprovedl. Mohl
byste okomentovat, jaky mechanismus se oěekává u amoniaku?

o Ve Fig. |23b, kde prezentujete odezvu tŤetí generace senzorti na vodík v závislosti na
potenciálu utopené elektrody, Ize pozorovat pro hodnotu Z65 : - 10 V velice vyrazny
drift baseline Senzoru v čase (i pŤesto, že pŤes cely měŤeny interval ztstává ''stŤední

hodnota'' této baseline v podstatě zachována). Máte pro tento ikaz nějaké vysvětlení?
Nebo je to pouze grafick;i efekt, kter;i vzniknul sesazením ruzn;ich obrázkri?



Jedním z ěastych jevri, které byly pozorovány pŤi interakci mezi plynn;im analytem a
nanostrukturovanym oxidem tvoŤícím citlivou vrstvu chemirezistoru, je ěástečná
povrchová oxidace nebo redukce oxidickych nanostruktur citlivé vrstvy _ zde by
pticházela v rivahu tvorba metastabi|ní faze Woz. V takovém pŤípadě se de facto jedná
o detekci plynti na core-shell struktuŤe, která má charakter heteropŤechodu n-n, nebo
p-p,.Nově vzniklé fénové rozÍtraní resp. heteropŤechod pak mohou vyrazně ovlivnit
pŤenos náboje mezi jednotlivymi nanodráty resp. mezi nanodrátem a sběrnou
elektrodou. Setkali jste se během experimentťr s vysledky, které by nasvědčovaly
vyskyu nižších oxidri wolframu na povrchu nanodrátri?
Z celé práce je patrné velice dobré technologické zťuemi a vybavení školitelského
pracoviště. Vyroba senzorovych platforem i pŤíprava a depozice nanodrátri jsou
sofistikovanym sledem ruznych technolo gii a využitím pŤedchozích experimentálních
zkušeností. Mohl byste orientaěně vyčíslit v;irobní cenu (i když je mi jasné, že o
prumyslovou vyrobu se tu nejedná) u všech tŤí generací vámi pŤipravenych senzor ?

Záyérz

Konstatuji, že jsem si doktorskou práci Ing ondŤeje Chmely: Progress toward the
development of single nanowire-based arrays for gas sensing applications prostudoval, a
pŤes drobné vyše uvedené vyhrady ji

dopo ruču j i  k  obha jobě .

V Praze dne I 1.11.2019

Martin VrĎata




