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Aktuálnost zvoleného tématu  

Organické elektronika se v současné době velmi rychle rozvíjí a vzhledem ke  zlepšujícím 

se vlastnostem organických polovodičových materiálů se otvírají nové možnosti jejich 

aplikací. U nových materiálů se však kromě zlepšených parametrů uplatňují také 

závislosti na prostředí a provozních podmínkách. To návrh elektronických systémů 

založených na organických polovodičích komplikuje a musí být hledány nové způsoby 

jejich implementace a dlouhodobé stabilizace potřebných vlastností. Řešené téma je tedy 

velmi aktuální. 

Splnění cíle dizertace 

Práce byla zaměřena na zkoumání vztahu mezi molekulární strukturou nových 

organických polovodičových materiálů a výslednými vlastnostmi organických tranzistorů 

(OFET) a organických elektrochemických tranzistorů (OECT). Měly být charakterizovány 

elektrické a optické vlastností těchto materiálů a měly být optimalizovány struktury 

navržených tranzistorů. U tranzistorů OECT bylo, vzhledem k zamýšlenému použití, u 

vybraných materiálů požadováno prověření jejich biokompatibility. Takto stanovené cíle 

dizertace byly splněny.  

Metody zpracování 

Zvolený postup řešení, použité technologie a metody zpracování výsledků byly dle mého 

názoru pro zamýšlený cíl zvoleny optimálně. Bylo přitom také vhodně využito 

přístrojového vybavení a know-how ve spolupracujících institucích. Práce tedy zahrnuje 

materiálové inženýrství, návrh polovodičových struktur a jejich testovaní a v neposlední 

řadě také implementaci navržených struktur pro biologické technologie.   

Dosažené výsledky a přínos pro další rozvoj vědy a techniky 

V základních experimentech byly zkoumány elektronické vlastnosti derivátů DPP a 

derivátů naftalénu, byly optimalizovány struktury vodivých a kontaktních vrstev a tiskové 

inkousty s využitím materiálu PEDOT:PSS. Kromě měření elektrických a elektronických 

vlastností zkoumaných materiálů, byla pečlivě studována pohyblivost nosičů náboje a 

pro určené vzorky také jejich biologická kompatibilita. Další experimenty zahrnovaly 
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metodiku přípravy funkčních vrstev, výběr substrátů a jejich čištění a dále metodiku 

charakterizace struktur tranzistorů OFET a OECT.   

Navržené struktury OFET byly charakterizovány především z materiálového hlediska a 

studia vlastností použitých derivátů DPP a naftalénu. U materiálů určených pro struktury 

OECT byla také sledována jejich biokompatibilita. Na vzorku biosenzoru založeném na 

tranzistoru OECT byla ověřena jeho schopnost pracovat v prostředí živých tkání.  

Dle mého názoru je možné přínos posuzované dizertační práce shrnout takto: 

1) Nové výsledky systematického studia pohyblivosti nosičů náboje u studovaných 

materiálů. Pro tyto experimenty bylo navrženo měřící zařízení a vypracována metodika 

měření.  

2) Prokázání děrové vodivosti u nově studovaných materiálů a nalezení její závislosti na 

molekulární struktuře. 

3) Byly navrženy a optimalizovány metody pro přípravu aktivních vrstev a charakterizaci 

vytvořených OFET.  

4) Byla ověřena řádová změna pohyblivosti nosičů náboje v závislosti na změně struktury 

materiálu při použití různých depozičních metod a byla prokázána elektronová vodivost u 

připravených derivátů thiofén-DPP. 

5) Nový proces kombinace tepelného žíhání a ošetření etylenglykolem přispěl k zajištění 

dlouhodobé stability a vysoké elektrické vodivosti vrstev PEDOT:PSS.  

6) Byla ověřena možnost zlepšení biokompatibility studovaných materiálů pomocí vrstev 

Collagenu IV a byla prokázána bio-elektronická funkčnost vytvořených struktur OECT 

vypěstováním živých tkání 3T3 fibroblastů. 

Zpracování textu dizertační práce 

Vlastní dizertační práce má 109 číslovaných stran, včetně seznamu literatury, kde je 

citováno 105 pramenů. Seznamu literatury předchází dvoustránkový seznam zkratek a 

šestistránková kapitola “8 OVERVIEW AND CONTRIBUTION OF PAPERS“, kde jsou 

podrobně popsány příspěvky autora v publikovaných článcích. Za seznamem literatury je 

strukturovaný životopis autora a seznam jeho vlastních publikací.  

Práce působí uceleným dojmem a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. K dobré 

orientaci v popisované problematice přispívá velké množství podpůrných obrázků, grafů 

a tabulek. Po krátkém úvodu je ve druhé kapitole popsána energetická struktura 

organických polovodičů, jsou vysvětleny mechanismy transportu náboje a jsou krátce 

shrnuty vlastnosti nejužívanějších materiálů. Je zde také uvedena struktura organických 

tranzistorů FET (OFET) a její základní vlastnosti a je vysvětlena metodika pro určení 

pohyblivosti nosičů náboje. V následující kapitole je přehled základních vlastností OFET 

rozšířen na elektrochemické organické tranzistory, OECT. Pozornost je opět věnována 

struktuře transistoru, principu jeho funkce a dosahovaným parametrům. Jsou shrnuty 

vlastnosti nejužívanějších variant materiálu PEDOT:PSS, který je u těchto struktur často 

používán. S ohledem na zamýšlené použití je zde věnována zvláštní pozornost 

biokompatibilitě organických polovodičů.  

Čtvrtá kapitola (4 GOALS OF THE DOCTORAL THESIS) shrnuje stanovené cíle dizertace. 

Dle mého názoru je tato kapitola příliš stručná a není zde diskutována motivace 

k výzkumu, ani očekávané přínosy práce. Pátá kapitola s názvem “5 EXPERIMENTAL“ je 

rozdělena do tří podkapitol zabývajících se výběrem materiálů, přípravou funkčních 
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vrstev a jejich charakterizací. Výsledky z experimentů jsou shrnuty v následující kapitole 

“ 6 RESULTS AND DISCUSSIONS“.  

Nedostatky v textu práce  

Text práce je zpracován na standardní úrovni a je dobře srozumitelný, jsou zde však 

také drobné nedostatky a přehlédnutí:  

- V anglickém textu jsou chyby ve slovosledech, nadbytečné nebo chybějící předložky, 

případně přehozené pořadí slov a členů. Některé věty jsou příliš dlouhé a těžkopádné. 

Ve formulacích typu  .. was monitor by measuring …je nepoužití trpného rodu velmi 

časté. 

-  Další drobné nedostatky (uvádím jen některé):  

Str. 38: Je použita zkratka SAM, která není vysvětlena v předcházejícím textu. Není to 

obecně známá zkratka a čtenář musí hledat význam v seznamu zkratek.  

Str. 38:  Hodnota pohyblivosti ..  of up to 2.8∙10-3 cm2/Vs ... přetéká na další řádek. 

Str. 67: V obrázku 46 mají červené a černé šipky, které ukazují příslušnost grafů ke 

stupnicím na osách, obrácený směr. 

Str. 83: U obrázku 58 nejsou popsány parametry grafů. U tabulky 16 chybí údaj o 

hodnotě parametru d (tloušťka vrstvy PEDOT:PSS). 

Otázky k obhajobě  

1) V jakém režimu pracuje tranzistor OECT v rozsahu proudů a napětí podle obrázku 

58? Jaká byla tloušťka vrstvy PEDOT:PSS (tab.16.) ? 

2) Na str.47 je uveden postup pro ošetření vodivých vrstev po depozici: ... The printed 

gold resin layers were left for 2 hours at a vacuum 1 Pa to dry the printed films... Jaký byl 

povrch těchto vrstev těsně po ukončení vakuového sušení? 

3) Jak je definována .. Capacitance Ci ... v rovnicích  (12), (13), (14) na str.29 ?   

Závěr 

Posuzovaná práce svědčí o multioborových schopnostech autora, který je schopen dobře 

pracovat s literaturou, nacházet nová řešení a převést je do konkrétní podoby.   

Dosažené výsledky i forma jejich zpracování odpovídají požadavkům kladeným na 

dizertační práce. Cíle, které byly pro práci stanoveny, byly splněny. Práce přitom přinesla 

řadu nových poznatků v materiálové oblasti a v oblasti aplikace struktur založených na 

organických polovodičích. 

Výše uvedené formální nedostatky v textu celkovou úroveň předložené dizertační práce 

významně nesnižují. Výsledky předložené v práci byly publikovány a práce je 

nepochybně přínosem pro rozvoj problematiky organických polovodičových materiálů.  

Lze tedy konstatovat, že pan ing. Stanislav Stříteský vypracováním své dizertace 

prokázal schopnost samostatné vědecké práce.  

Práci pana ing. Stanislava Stříteského doporučuji k obhajobě a při úspěšné obhajobě 

doporučuji udělení titulu Ph.D.  

 

V Brně dne 28.8.2020          

                                                                            prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. 


