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Aktuálnost tématu disertační práce: 

Dizertační práce Ing. Jiřího Babockého se zabývá několika aspekty výroby a charakterizace 
plazmonických nanostruktur. Konkrétně jde o studium elektronové litografie využívající variabilního tlaku 
v procesní komoře k zápisu nanostruktur na nevodivé substráty, dále je pak diskutována optimalizace 
výroby plazmonických mikrostruktur pro THz oblast. V závěru je velký prostor věnován vývoji a srovnání 
metod kvantitativní fázové mikroskopie pro charakterizaci funkčních vlastností vyrobených nanostruktur 
– metapovrchů. Jedná se o témata vysoce aktuální, což je potvrzeno i publikacemi v prestižních 
vědeckých časopisech jako Nano Letters nebo ACS Photonics. 

Splnění stanovených cílů: 

Cíle práce, které jsou formulovány v abstraktu, lze rozdělit na dvě části. V první části jde o studium 
možností elektronové litografie pro výrobu plasmonických nanostruktur na nevodivé substráty a 
mikrostruktur pto THz oblast. V druhé části se autor podílel na vývoji pokročilých metod charakterizace 
funkčních vlastností takových nanostruktur, zejména charakterizace změn fáze indukované těmito 
nanostrukturami v dalekém poli prošlého nebo odraženého světla pomocí různých metod kvantitativní 
fázové mikroskopie. Lze konstatovat, že tyto cíle byli splněny. 

Postup řešení problému a výsledky disertace: 

Práce začíná úvodními kapitolami 2. Plazmonika, 3. Metody výroby plasmonických nanostruktur a 4. 
Charakterizační metody, kde jsou shrnuty potřebné teoretické základy pro výklad v kapitolách 5-7, které 
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jsou věnovány vlastnímu výzkumu. Autor vychází primárně z již publikovaných článků na kterých se 
podílel v průběhu svého doktorského studia. Z celkových 4 autorových publikací je jeden článek zaměřen 
na výrobu nanostruktur a 3 zbývající na kvantitativní fázové zobrazování. Z mého pohledu je 
nejhodnotnějším výsledkem vývoj těchto charakterizačních metod, což je patrné i z vysoké kvality 
časopisů, ve kterých byly opublikovány.   

Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru: 

Obě prezentované tematiky, tj. vývoj metod pro spolehlivou a reprodukovatelnou výrobu plazmonických 
nanostruktur na nestandardních substrátech a metod pro jejich optickou charakterizaci mají nesporný 
význam pro rozvoj nanoplazmoniky a můžou urychlit a zjednodušit cestu k vývoji optických prvků 
založených na takovýchto strukturách a metapovrších.     

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň: 

Formální úprava práce je na dobré úrovni. Text je uspořádán do logických celků a výklad je podpořen 
velkým množstvím obrázků. Celkově velmi dobrou jazykovou úroveň kazí jen občasné překlepy a 
vyjímečně i části textu, které by stálo za to přeformulovat, např. název 6. kapitoly nebo první souvětí pod 
obrázkem 4.5. Uvítal bych rovněž jasnější členění práce na úvod/rešerši a vlastní výsledky.      

Zda dizertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona: 

Zákon o vysokých školách, 111/1998 Sb., § 47, odst. 4:  Studium se řádně ukončuje státní doktorskou 
zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné 
činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. 

Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.1) 

Tato práce dle mého názoru splňuje požadavky kladené na disertační práci ve smyslu § 47 odst. 4 
zákona o vysokých školách. 

Připomínky a dotazy: 

Při ústní obhajobě žádám autora o zodpovězení následujících otázek: 

1. Mohl by autor stručně zasadit svou práci s elektronovou litografií s variabilním tlakem do historického 
kontextu? Jaké metody byli používány pro elektronovou litografii nebo elektronovou mikroskopii na 
nevodivých vzorcích a jaké jsou jejich výhody a nevýhody? 

2. V práci chybí specifikace, jaký byl konkrétní přínos autora k publikacím uvedeným v seznamu 
publikací na str. 103.  

3. Na str. 56 se diskutují experimenty s různým úpravami stříbrných nanostruktur, které by je měly 
chránit před oxidací a prodloužit tím jejich životnost. Překvapujícím je pro mě neúspěch v případě 

                                                
1) § 10 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon). 
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pasivace povrchu tenkou oxidu nanesenou pomocí depozice atomárních vrstev (ALD). Zkoušel autor 
ALD depozici za nižší teploty? 

4. Není jasné jestli optimalizovaná metoda výroby THz mikrostruktur uvedená v části 6 byla
publikována. Pokud ne, plánuje autor publikaci  budoucnu?

5. Na str. 44 je uvedeno, že CCHM obvykle pracuje se zdrojem bílého světla (halogenovou lampou) v
kombinaci s barevným filtrem, což vyžaduje přesné nastavení délek objektového a referenčního ramene
interferometru. Jaká je typická šířka filtru a z toho plynoucí koherenční délka použitého světla?

6. Může autor srovnat uvedené metody zobrazování fáze (CCHM a Q4GOM) a stručně diskutovat jejich
limity z hlediska přesnosti a rozlišení měření fáze? Jaké jsou hlavní zdroje šumu a signálu pozadí u
těchto metod?

Celkové zhodnocení disertační práce: 

Disertační práci Ing. Jiřího Babockého doporučuji k obhajobě pro udělení akademického titulu “doktor“ 
(Ph.D.). 

V Praze, dne 20.8.2020 ………………………………………… 

 Mgr. Milan Vala, Ph.D. 


