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Úvod 
Autor Ing. Jaromír Bačovský se ve své disertační práci zabývá speciálním oborem optiky nabitých částic –
korekcí optických vad optických elementů elektronového mikroskopu. Korektory se v elektronové 
mikroskopii začaly běžně používat teprve nedávno, přestože teoretické základy jejich funkce byly 
položeny již v druhé polovině 20. století. Užití korektorů převážně v transmisní elektronové mikroskopii 
vedlo k pokroku v zkoumání biologických preparátů s vysokým prostorovým rozlišením. Současným 
trendem vývoje elektronových mikroskopů je zpřístupnění výhod korigované elektronové mikroskopie i 
pro běžné přístroje. Tímto směrem se ubírá i disertační práce pana Ing. Bačovského.  

Cíle disertační práce jsou implikovány názvem práce a jedním odstavcem v předmluvě. Ocenil bych 
jasnou specifikaci cílů disertační práce. Problematika korekce geometrických vad elektronového 
mikroskopu je velmi široká a od optického návrhu k vyrobitelnému prototypu až k sériové produkci 
korigovaného elektronového tubusu vede velmi dlouhá cesta, kterou lze jen velmi obtížně pokrýt časem 
jednoho postgraduálního studia. Z toho důvodu lze pochopit, proč se autor věnuje návrhu korektoru a 
pomocných elementů, které mají sloužit pro seřízení, ale o metodách jejich nastavení v rámci celého 
mikroskopu se nezmiňuje.  

Navržený korektor sférické vady by měl být použit ve stolních elektronových mikroskopech z produkce 
firmy Delong Instruments, a.s.. Návrh a konstrukce korektoru o rozměrech kompatibilních s mikroskopy 
LVEM5 a LVEM25 je jistě velkou výzvou. Využití permanentní magnetů v pro excitaci optických elementů 
korektoru je vhodným řešením problému nedostatku konstrukčního prostoru a zároveň eliminací 
problému chlazení cívek. 

Disertační práce má 91 stran, kde se autor nejprve věnuje historickému přehledu vývoje elektronové 
mikroskopie ve světě a u nás s důrazem na problematiku korekce geometrických vad optických 
elementů. Autor prováděl svoji práci v rámci firmy, která se věnuje vývoji, výrobě a prodeji 
elektronových mikroskopů. Proto je jedna kapitola věnována popisu optiky mikroskopů LVEM5 a 
LVEM25, pro které je korektor určen. Další kapitola se zabývá kvalitativním popisem principů korekce 
aberací. Hlavní důraz je kladen na osovou sférickou vadu. Následující kapitola pokládá základy výpočtu 
osové sférické a chromatické vady. Přínos korektoru pro zlepšení prostorového rozlišení mikroskopů 
LVEM5 a LVEM25 je zkoumán v následujících dvou kapitolách. Optický a konstrukční návrh 
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hexapólového korektoru je rozebrán v následujících čtyřech kapitolách. Závěr sumarizuje práci a 
poukazuje na dva autorovy články, ve kterých je jediným autorem a hlavním spoluautorem, 
v impaktovaných časopisech a český patent, ve kterém je spoluautorem, týkající se tohoto návrhu 
hexapólového korektoru.  

Splnění cílů práce a disertabilita 
Implicitně zadaným cílem disertační práce je návrh hexapólového korektoru pro nízkovoltový transmisní 
mikroskop. Autor tento cíl splnil: optický i konstrukční návrh je v práci prezentován. Autor popisuje a 
tvořivě zpracovává komplexní problém návrhu optických elementů pro elektronovou mikroskopii, kde 
vychází z optiky nabitých částic, optiky tubusu mikroskopu, vlastností feromagnetických materiálů a 
současných technologií obrábění a zpracování materiálů. Šíře a komplexnost problematiky je jistě 
v souladu s obecnými požadavky kladenými na disertační práce. 

Přínosem této disertační práce je investigace problematiky optického korekčního elementu pro 
elektronovou mikroskopii, který využívá permanentní magnety. Toto novátorské řešení není zatím 
popsáno v literatuře. Výhody a nevýhody tohoto řešení plynou z disertační práce. 

Spolupráce vysoké školy s komerční firmou je žádaným příkladem spojení, které může vést k zvýšení 
konkurenceschopnosti národní ekonomiky. 

Komentáře a poznámky k jednotlivým částem práce 
Práce má dostatečný rozsah a autor prokázal dobrou orientaci v problematice.  

V práci mi schází jasnější vymezení použití hexapólového korektoru: text obsahuje zmínky o tom, že 
použití hexapólového korektoru v režimu CTEM (conventional TEM) je téměř vyloučené kvůli velikosti 
chromatické vady. Režim STEM (Scanning TEM) je tedy přednostním módem pro použití hexapólového 
korektory. V práci chybí optické schéma takového systému. V klasickém schématu užití hexapólového 
korektoru se používají přenosové čočky (transfer lens), které kolimují svazek před vstupem do 
hexapólového korektoru a za ním z paralelního svazku vytvoří mezikřižiště. Práce se nezmiňuje o 
existenci přenosových čoček. Je počítáno s divergentním svazkem na vstupu do hexapólového 
korektoru? 

Autor předpokládá užití větších aperturních úhlů (až 83 mrad – Tabulka 5.7.) pro dosažení optimálního 
rozlišení. Není však jasné, jak může jednoduchý elektrostatický kondenzor takových úhlů dosáhnout pro 
realistické proudy na vzorku. Je pravděpodobné, že při konfiguraci: zdroj Schottkyho typu – 
elektrostatický kondenzor – clona – hexapólový korektor, budou proudy na vzorku dosahovat hodnot, 
které nebudou kompatibilní s biologickými preparáty, pro které jsou mikroskopu LVEM5 a LVEM25 
přednostně určeny. Řešením by byl dvoustupňový kondenzor s vhodnou clonou. 

Vzhledem k cílenému módu STEM pro provoz hexapólového korektoru je nutné v odhadu rozlišení 
(rovnice 5.1.5 nebo 9.0.1) je nutné přidat člen, který zohledňuje konečnou velikost jasnosti katody a 
žádaný proud. Do odhadů rozlišení se tak dostane další dimenze: velikost proudu na vzorku. V práci se o 
velikosti proudu neuvažuje. 

V práci by měla obsahovat definici pojmu rozlišení vzhledem ke spojité distribuci elektronové stopy 
v režimu STEM. 
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V práci mi schází popis metody zjišťování vlastností hexapólového korektoru, stejně jako zmínka o 
velikosti negativní sférické vady pro různé excitace hexapólů. 

Velkým tématem provozu korektorů v elektronové mikroskopii jsou metody jejich seřízení. Reálný 
korektor má odchylky od ideálního tvaru, jeho poloha není přesně na optické ose. V práci jsou popsány 
tři systémy opravy těchto odchylek pomocí cívek, které korigují refrakci jednotlivých čoček 
magnetického dubletu a rotaci svazku. V práci mi schází popis korekce nepřesnosti polohy obou 
hexapólů. Právě nepřesnost polohy hexapólů může vést ke vzniku parazitních aberací, které zvětší 
velikost stopy. Řešením může být užití dvojitého deflektoru před a za korektorem. V této souvislosti by 
bylo zajímavé vyčíslit počet stupňů volnosti systému.  

Tématem přesahujícím tuto práci je návrh seřizovací procedury pro tubus nízkovoltového elektronového 
transmisního mikroskopu. Pro úspěšné zavedení korektoru do komerčního produktu bude jistě nutné 
tuto metodiku vyvinout. 

Formální úprava a jazyková úroveň práce 
Autor napsal svoji práci v anglickém jazyce, čímž se vyhnul ambivalenci překladu některých odborných 
termínů do češtiny. Formálně je disertační práce jasně členěna s dostatečným množstvím ilustrativních 
obrázků a grafů. V práci jsou drobná typografická opomenutí a překlepy, které by strojová kontrola 
pravopisu měla odhalit. Na obrázcích 3.2 a 3.3 je chybně veden polní paprsek, který v ideálním případě 
protíná osu v hexapólu N2 a HEX2. Právě symetrie hexapólového korektoru je vlastnost, která zaručuje 
eliminaci trojčetného astigmatismu. 

Závěrečné hodnocení 
Uvedenou disertační práci doporučuji k obhajobě. 

V Brně dne 2.12.2020 

Radovan Vašina 
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Stanovisko k tezím disertační práce 

Korektor aberací pro nízkonapěťovou elektronovou mikroskopii 

(Aberration corrector for an exclusively low-voltage electron microscopy) 

 

Autor: Ing. Jaromír Bačovský 

Školitel: RNDr. Vladimír Kolařík, CSc. 

Oponent: Ing. Radovan Vašina, CSc., Thermo Fisher Scientific, Brno 

 

Autor Ing. Bačovský se ve své disertační práci věnuje návrhu hexapólového korektoru pro nízkovoltový 
transmisní elektronový mikroskop. Téma práce je aktuální a sleduje současné trendy instrumentace 
elektronové mikroskopie směrem ke korigovaným systémům. Jedná se o obtížnou oblast optiky nabitých 
částic vzhledem ke komplexitě problematiky: samotný optický návrh je limitován prostorem 
v mikroskopu, materiálovými vlastnostmi feromagnetik a konečnou přesností výroby a sestavení. 

Teze disertační práce zpracované Ing. Bačovským korespondují s vlastní disertační prací a jsou v nich 
obsaženy skutečnosti uváděné ve vlastní práci. Tezím by prospělo explicitní vyjádření cílů práce. Jinak 
jejich členění i rozsah odpovídá požadavkům jejich publikování v Edici PhD Thesis. 

 

V Brně 2.12.2020 

Radovan Vašina 

 


