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Doc. RNDr. Pavel Janderka, CSc. 
Pragolab s.r.o. 
Jamborova 25, 615 00 Brno 
 

Hodnocení doktorské dizertační práce ing. Radima Hrdého, 

TECHNIKY PŘÍPRAVY ELEKTROD S NANOSTRUKTUROVANÝM POVRCHEM A JEJICH CHARAKTERIZACE 

 Předkládaná práce o celkovém rozsahu cca 100 stran (mimo seznamy a přílohy) je rozdělena v zásadě na tři 

standardní části: shrnutí dosavadního stavu problematiky – literární část, experimentální část a nejobjemnější část 

shrnující výsledky a jejich diskusi. Nechybí závěr, seznam literatury se 173 položkami a seznam zkratek. Závěr textu 

tvoří poněkud neprakticky grafické přílohy, což vzhledem k možnostem moderních elektronických nástrojů na 

vytváření textů považují za zbytečné a diskomfortní pro potenciálního čtenáře. Závěr tvoří nečíslovaný Seznam 

vybraných publikací. S ohledem na jejich impozantní počet, ale i značný podíl spoluautorů by bylo praktičtější uvést 

jen Seznam významných publikací autora a ještě lépe seznam publikací relevantních k tématu a výsledkům v 

doktorské práci., jakkoliv je i z širších souvislostí a aktivit uvedených v CV autora zřejmé, že šíře záběru a jeho invence 

bezesporu významně přesahuje standardní práci běžných interních doktorandů. 

Přehled výsledků je přiměřeně rozsáhlý, což svědčí o schopnosti autora vyjadřovat se stručně a logicky, 

jakkoliv je patrné, že rozsah experimentů byl extrémní – i když ne všechny byly provedeny autorem, což autor 

korektně průběžně přiznává svými poděkováními v textu práce. 

Předložená práce reprezentuje mimořádně rozsáhlý soubor experimentálních dat a jejich intepretaci 

s použitím poměrně rozsáhlého spektra elektrochemických i neelektrochemických technik. Cenné je především 

použitím metody EIS, jako experimentální metody i simulací, jakkoliv právě tato část trpěla použitím různých 

měřících systémů. Jakkoliv řada experimentů, zejména popis stanovení parametrů experiment působí místy jen 

empiricky, je pozorovatelná schopnost autora experimenty cíleně propojovat diskusí a závěry. Použití EIS jako 

analytické techniky je z metodického a instrumentálního hlediska zajímavé, neboť voltametrické analyzátory 

nabízející metodu EIS jsou dne v nabídce některých výrobců již zcela standardní a neexluzivní technikou. 

Jako modelové biomolekuly pro studium potencionálního využití vyrobených zlatých nanostruktur v 

biosenzorice byly zvoleny guanin a glutation. Jejich volba je vcelku úspěšně vysvětlena. Tato část tvoří závěrečné 

výsledkové kapitoly a zdá se, právě tato kapitola nejvíce demonstruje rostoucí míru stresu. Tyto kapitoly působí, že 

tato etapa je jen zhruba nahozená, diskuse výsledků EIS experimentů působí jen předběžným dojmem a zcela chybí 

stanovisko autora doložené analytickými daty o možnosti analytického využití, jak si na počátku klade za cíl. 

Po formální stránce je práce zpracována dobře a přehledně, třebaže se autor neubránil někdy překvapivým 

překlepům a nepřesnostem. Seznam těch, které jsem odhalil, následuje dále. Následuje seznam dotazů, k nimž 

žádám o stanovisko autora. 

Souhrnně konstatuji, že podle mého názoru disertant naplnil cíle práce, tak jak jsou uvedené, prokázal 

schopnost samostatné vědecké práce, schopnost získávání, třídění a zpracování vědeckých informací a schopnost 

prezentace svých výsledků. 

S ohledem na tyto skutečnosti doporučuji předloženou disertační práci pana ing. Radima Hrdého k obhajobě jako 

doktorskou práci k získání vědecké hodnosti Ph.D. 
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Seznam překlepů a nepřesností 

1. Str. 13, 2 ř. shora: nesprávně a nechemicky uvedené chemické vzorce oxidů niobu a tantalu 

2. Str. 16 druhý odstavec se uvádí: „Tyto nanostruktury začnou dle nastavených anodizačních podmínek (při 

potenciálu až 1000 V) růst“. Může doktorand potvrdit, údaj o hodnotě potenciálu až 1000 V ? Jedná se o popis 

elektrolytické anodizace? 

3. Seznam použitých zkratek je heterogenní, mimo zkratek obsahuje i symboly veličin, ale naopak řada veličin 

používaných v práci se v tomto seznamu neobjevuje, přestože pro některé veličiny autor použil symbolu, který je 

standardně vyhrazen pro jinou veličinu. Např. na str. 19 ve vztahu 1 D je vzdálenost, typicky je D vyhrazeno pro 

Difuzní koeficient, viz vztah 4, autorem použitý. Tyto konflikty by stály za precizování Seznamu zkratek a symbolů. 

4. Str. 20, 1 ř:. překlep, valenční číslo má být z, nikoliv Z,  

5. Str. 20, vztah 3: nesprávné meze integrálu – patrně překlep. 

6. Str. 20. Rovnice ve vztahu 5 je rozměrově nesprávná při použití rozměrů veličin, jak jsou autorem uvedené. 

Později již autor od zvyklosti uvádět jednotky a rozměry veličin často upouští. 

7. Str. 21. Popis obrázku 2.9 je zmatečný, pokud jde o popis funkčních vztahů „co je funkcí čeho“, resp. co je 

„znázorněním průběhu nějaké veličiny“ 

8. Str. 23. Popis obrázku 2.11: je nesprávně uvedeno „Absorbované anionty“ 

9. Str. 25. Obrázek 2.13 je nejasný, chybí popis os.  

10. Str. 27. κ je vodivost roztoku, správně jde o elektrolytickou vodivost 

11. Str. 27. Text nad vztahem 16 se odvolává na Bodeho diagram. Tento však není podobným způsobem, jak je 

popsán Nyquistův diagram na str. 25, popsán v kapitole 2.2.2. 

12. Str. 28. Rov. 17 je rozměrově nehomogenní 

13. Str. 28, dole a 29 nahoře. Veličina Q0 střídavě označena jako impedance a admitance. Co je pravda? 

14. Str. 31. Popis voltametrické „konfigurace“ je naivní i pro tento účel, buď se měl odvolat na vhodnou základní 

učebnici nebo důsledněji pro potenciálního následovníka popsat systém důkladněji. Možných stupňů volnosti 

v popisu je více, od rozsáhlejšího spektra provedení a materiálu pracovní elektrody, rozpouštědla (mimo vodné 

prostředí), volbu indiferentního elektrolytu, volbu referenční elektrody, případně potenciálového standardu typu 

systém ferocen/ferocinium, atd. Dále do rodiny voltametrických metod rozlišených podle tvaru aplikované 

potenciálové poruchy autor zařadil i eliminační voltametrii (mimochodem bez odkazu na originální literaturu), což 

soudím je nesprávné – s ohledem na princip eliminační voltametrii a na způsob získávání tzv. eliminačních křivek. 

15. Str. 32. Rovnice 23se označuje Randles-Ševčíkova, nikoliv Randels-Ševčíkova, dtto na str. 100 dole, dtto str. 110. 

16. Str. 43, řádek 7 pod Tabulkou 2: uvedeno „vakuovým napařováním (Balzer…“ patrně správně patří „Balzers“. 

17. Str. 43, druhý řádek posledního odstavce, je uvedeno rozpětí tlouštěk vrstev: „od 50 nm až do 1 μm“, jak byly tyto 

tloušťky zjištěny. 

18. Str. 44, překlep v řádku pro Pd, v hlavičce tabulky 3 jsou nepřesnosti. 
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Seznam dotazů  

1. Jak se liší impedance roztoku označená RTOTAL na str. 23 -26 od Impedance roztoku Rs na straně 27, kde se o ní 

hovoří, ale ve vztahu 14 se nakonec nevyskytuje. 

2. Str. 43. Jak byly zvoleny parametry uvedené v Tabulce 2, zejména koncentrace elektrolytů, experiment. 

3. Str. 46. Autor uvádí, že použil roztoky o „koncentracích (0,1–10 mM)“, v kapitole 4.5.2 dokonce „0,1 μM roztoku 

K2SO4“. Jde o neobvykle nízké koncentrace a tudíž poměrně málo vodivé roztoky, nebyl to zdroj problémů a proč 

je tak nastavil? 

4. Str. 56: odkud pochází vztahy 26 a 27 a jaký mají fyzikální základ? 

5. Pokoušel se autor o výpočet, porovnání a diskusi proudů přenesených v porovnání na obr. 5.15 a 5.19? 

6. Str. 72. V případě experimentů popsaných na obr. 5.25, jde zde o katodickou polarizaci, s ohledem na hodnoty 

napětí při galvanostatickém režimu, nedocházelo k vývoji plynného vodíku? 

7. Str. 85, kapitola 5.4.1 Stanovení vlivu geometrie nanostruktur na elektrochemická měření, řádek 6: autor uvádí 

vodivosti roztoků KCl, čemuž lze patrně rozumět, že šlo o kalibrační roztoky pro stanovení vodivostní konstanty. 

Pokud ano, asi by mělo jít o specifickou vodivost s přesněji definovaným rozměrem vodivosti. Jaký byl použit 

rozsah frekvencí EIS? 

8. Str. 101 4ř. shora, autor uvádí, že použil: „Difúzní koeficient KCl byl z tabulek určen jako 6.5 × 10-6 m2.s-1 pro 

redukovanou formu a 7,62.10-6 cm2.s-1 pro oxidovanou formu.“ Prosím o upřesnění, k jakým formám a jakých 

látek se tyto hodnoty difuzních koeficientů vztahují. 

9. Str. 101. vypočítané elektroaktivní plochy tří typů elektrod pomocí Randles-Ševčíkovy rovnice působí na první 

pohled, že jsou zaměněné hodnoty pro variantu s krátkými a dlouhými tyčinkami, na druhé straně i přes široký 

interval je relace ploch v kontextu s měřeními metodou EIS. Tato relace působí nelogicky, selsky by člověk odhadl 

„ delší tyčinky = větší elektroaktivní plocha“, co k tomu lze říci? Je vůbec tato metoda výpočtu plochy elektrody 

korektní, když jde evidentně o kvasireverzibilní redox systém za daných podmínek? 

10. K čemu je Příloha A, autor se nikde v textu na ni neodvolává, zejména význam WDX záznamu „Spektrum prvků 

detekované na W povrchu se 100 nm Au nanotyčinkami při WD na konci Au nanotyčinek“ na str. 121 je velmi 

sporný a zmatečný, jednak na záznamu je deklarován velmi významný podíl Sr, aniž by tato skutečnost byla 

komentována a navíc je význam tohoto typu analýzy pro senzory s nanoobjekty principiálně problematický 

s ohledem na „hloubkové“ rozlišení metod tohoto typu (EDX i WDX), s ohledem na zprůměrovaný charakter 

detekovaného signálu napříč hloubkou cca jednotky-desítky mikrometrů Viz i Obr. 2,17 na str. 35). Tudíž 

informace o tom, např. jaké je prvkové složení a chemický stav na povrhu nebo v hloubce cca desítek nanometrů 

je nedostupná, resp. zkreslená. Zde je na místě jiná, povrchově citlivá metoda, např. XPS a AR XPS. 
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