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Zaměření doktorské dizertační práce Ing. Alexandra Knápka je orientováno na 

technologii emisních katod pro elektronovou mikroskopii. Jedná se o perspektivní obor a to 

zvláště s ohledem na brněnský region, kde je elektronová optika, především pak mikroskopie 

předmětem dlouhodobého výzkumu na Ústavu přístrojové techniky AV ČR a v návaznosti na 

to pak i oborem podnikání tří firem, Delong Instruments, FEI electron optics a Tescan, které 

dohromady drží velmi významnou část světového trhu s elektronovými mikroskopy. 

Takovouto úroveň propojení výzkumu s aplikacemi, navíc ve vysoce technologicky 

pokročilém oboru nemá v našem regionu obdoby a pravděpodobně ani v celé České republice. 

Práce, která představuje přínos pro elektronovou mikroskopii, by měla být hodnocena nejen 

z čistě odborných hledisek, ale také z pohledu společenského přínosu, který je právě díky 

vazbě na aplikační zázemí značný. 

Problematika emisních katod je jednou z klíčových technologií elektronové 

mikroskopie. Provedení a kvalita katody ovlivňuje zásadním způsobem parametry a vlastnosti 

mikroskopu. Předkládaná práce se zabývá dílčími problémy technologie výroby, přípravy a 

měření vlastností emisních katod. Obsahuje rozsáhlou rešerši problematiky katod a teoretický 

popis jejich chování. Vlastní práce má část experimentální i teoretickou, v níž je navržen popis 

vlivu oxidové vrstvy a simulováno její chování. 

Dizertační práce Ing. Alexandra Knápka je přehledná a psána v angličtině, je psána 

srozumitelným jazykem a jazyková úroveň angličtiny je dobrá. Je koncipována vcelku 

přehledně a logicky. Autor v samostatné úvodní kapitole vytyčuje cíle, po úvodních dvou 

kapitolách rešeršního charakteru následují kapitoly popisující přípravu experimentálního 

vzorku, jeho analýzu a popis šumových vlastností. Závěrem shrnuje hlavní přínosy práce. 

Výsledky v práci prezentované mají nejen zřejmý aplikační potenciál, ale byly vytvořeny 

přímo na pracovišti a ve spolupráci s firmou Delong Instruments, která je s velkou 

pravděpodobností přímo využije při vývoji a výrobě. 

 Po grafické a formální stránce je práce zdařilá, překlepy se v práci vyskytují zcela 

minimálně, jazyková úroveň angličtiny je také na výši. Grafická úroveň obrázků je dobrá, 

diagramy a tabulky jsou dobře čitelné a přehledné, formalismus matematického zápisu je 

dokonalý, díky zpracování práce v typografickém prostředí TeX, který ani nedokonalosti 

neumožňuje. Jedinou výtku bych měl k diagramům na obr. 4.5: je-li průběh vpravo druhou 

derivací toho vlevo, mohou mít sotva svislé osy stejnou veličinu (zde [A]). 

 Doktorand Ing. Alexandr Knápek v předkládané práci prokázal, že zvládl metodiku 

vědecké práce, prostudoval četnou literaturu k tématu a přinesl ve své práci výsledky, které 

představují významný přínos ve svém oboru a to jak v teoretickém popisu chování emisních 

katod, tak i na poli experimentální práce. Ve své dizertační práce předložil výsledky, jenž byly 



 

 

prezentovány na velkém počtu mezinárodních konferencích a v podobě článků ve sbornících, 

kde je v řadě případů Ing. Alexandr Knápek prvním autorem. Za velmi cenné lze označit i dvě 

publikace s impaktním faktorem, u nichž je také prvním autorem. Lze předpokládat, že tedy 

Ing. Alexandr Knápek zvládl prezentaci na mezinárodním fóru nejen v podobě posterů, ale i 

formou přednášek v anglickém jazyce, mimo jiné i proto, že v angličtině je celá jeho práce.  

 Na základě výsledků prezentovaných v dizertační práci se domnívám, že doktorand Ing. 

Alexandr Knápek prokázal schopnosti a odborné kvality nutné k udělení titulu Ph.D. 

Dizertační práci považuji za zdařilou a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě a taktéž 

doporučuji udělení titulu Ph.D. 

 

 Pro obhajobu dizertační práce Ing. Alexandra Knápka bych uvedl následující dotazy: 

 

 Odkud pochází technologie přípravy katod popisovaná v kapitole 4.2? Nejsou uvedeny 

žádné reference a s ohledem na to jak je v práci popsána nepředpokládám, že je výsledkem 

výzkumu doktoranda. Je to standardní technologie používaná v DI? Jaký přínos (např. co 

se týče rádiusu hrotu) měla automatizace popsaná v práci? 

 Prezentované měření šumu (obr. 6.6) je uvedeno v šířce pásma do 100 kHz. Jaká šířka 

pásma, resp. frekvenční oblast má z hlediska použití katody v elektronovém mikroskopu 

praktický význam? Tj. jak moc vadí šum na kterých kmitočtech? 
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