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Disertační práce (DP) Ing. Radima Hrdého (Preparation techniques and 

characterization of electrodes with nanostructured surface) je výsledkem výzkumu 

podpořeného projekty: SIX (CZ.1.05/2.1.00/03.0072) v rámci OP Výzkum a vývoj pro 

inovace a projektem (CZ.1.05/1.1.00/02.0068) v rámci CEITECu (Evropského fondu 

regionálního rozvoje).  Téma DP je velice aktuální jak z hlediska přípravy nových 

elektrochemických senzorů a biosenzorů pro jejich jednoduchost, finanční a časovou 

nenáročnost, tak z hlediska jejich přesnosti, selektivity, citlivosti, miniaturizace a 

biokompatibility.  Jednou z cest, jak dosáhnout co nejlepších detekčních vlastností 

elektrochemických senzorů a biosenzorů je právě využití modifikace detekční  plochy pomocí 

nanostrukturních materiálů. DP je sepsána na 130 stranách a je klasicky členěna, od úvodu 

zabývajícím se dosavadním vývojem, významem nanostruktur v senzorové aplikaci, 

experimentální části přes výsledky a diskusi až k použité literatuře (173 citací). Námět práce 

odpovídá oboru disertace a z hlediska současného stavu vědy se skutečně aktuální, a to nejen 

v oblasti aplikační (senzory a biosenzory), ale i v oblasti  vývoje nových technologií  na 

atomární a molekulární úrovni. Tímto směrem se nyní věda a výzkum ubírají a slaví úspěchy 

v nanosvětě obklopeném novými nano-technologiemi. Právě zde lze spatřovat originální 

přínos disertační práce. 

K DP mám několik otázek a připomínek, i když lze předpokládat, že většina z nich bude 

zodpovězena a diskutována již během představení výsledků DP: 

1) Charakterizace metod:  

- Definice a význam parametru σ by měly být uvedeny již u vztahů (9) a (10) na str. 

24, neboť ve vztahu (13) na str. 25 je používán jako měrná vodivost porézní vrstvy 

a v rovnicích (16) a (17) na str. 27 a 28 jako Warburgův koeficient?  

- Energiově a vlnově disperze RTG záření (EDX a WDX) je velmi vhodným a 

užitečným nástrojem prvkové analýzy, jak je uvedeno v teoretické části DP. Která z 

obou metod je podle Vás pro studium nanostrukturních povrchů vhodnější? 

2) Anodizace hliníku:  
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- Proč při anodizaci hliníku dochází k vytváření relativně velmi pravidelných 

hexagonálních struktur? Které parametry anodizačního procesu mají klíčovou roli 

pro vytváření těchto struktur?  

- Proč se při anodizaci hliníku využívá raději potenciostatického než 

galvanostatického režimu?  

3) Tvorba zlatých nanostrukturovaných povrchů:  

- Co je alfou a omegou tvorby zlatých nanostruktur?  

- Nevýhodou galvanostatické depozice byla nehomogenní délka nanotyčinek a 

změnami proudové hustoty nebylo dosaženo podstatného zlepšení. Vede ke zvýšení 

homogenity v délce nanotyčinek nějaká jiná cesta?  

- Pro pulzní depozice byla vytvořena sestava s přerušovačem signálu pomocí 

Labview (Obr. 4.4.) a k výsledkům depozice se váže obr. 5.36 (Průběh pulzní 

depozice pro různé pulzy jako průběh napětí na rezistoru pro výpočet hodnoty 

proudu). Pod obrázkem je tvrzení: Velikost počátečního napěťového píku se 

ukázala jako klíčová pro formování nanostruktur. Proč tomu tak je?  

- Proč je wolframová vrstva pro tvorbu zlatých nanostruktur vhodnější než vrstva 

zlatá? 

- Jak byla a s jakou chybou stanovena tloušťka nanostruktuované vrstvy? 

4) Elektrochemická impedanční spektroskopie – EIS:  

-  Teoretickým úvahám o difúzních procesech na nanostrukturovaných elektrodách 

(str.20-22) odpovídají i EIS experimenty. Jak souvisí nebo nesouvisí Wartburgova 

impedance (W) s chováním nanostrukturovaného povrchu?   

-  S narůstajícím počtem prvků v náhradních EIS obvodech se ztrácí jejich fyzikálně 

chemický smysl. Jako náhrada Wartburgovy impedance je používán CPE 

v kombinaci s RC členem (např. obr. 5.54 na str. 95). Do jaké míry se v tomto 

členu skrývá difúze? 

- Při hodnocení EIS experimentů jsou ukázány Nyquistovy diagramy a z nich 

odečítána hodnota lokálních bodů, korespondující s přechodem elektrody mezi 

fázemi přenosu náboje a difúzí. Jedná se o maxima nebo minima? 

- Vypočtená Debyeova délka se se zvyšující koncentrací základního elektrolytu (ZE)  

zvětšuje nebo snižuje? Nárůst koncentrace ZE má totiž za následek zmenšení 

difúzní části ED a tím se kapacita ED zvyšuje. 

- Primární snaha vytvořit nanostrukturovaný senzor se zvýšenou citlivostí a 

selektivitou je spojena s tím, že impedance elektrochemického senzoru bude 

podstatně nižší než v případě senzoru bez nanostruktur. V případě této práce se 

jedná o zlaté nanostruktury vytvořené na napařené kompaktní tenké vrstvě zlata s 

SiO2 podložím. Z hlediska velmi důležitého obr. 5.47 (str. 91) je zřejmé, že toho 

bylo dosaženo v podstatě jen pro nanostruktury obsahující krátké tyčinky.  Jaké je 

vysvětlení? 

- Záporná hodnota resistence Rs  (Tabulky 5,6,7) nedává smysl? Jaký je rozměr CPE? 

5)  Nanostrukturované elektrody jako biosenzory: 

- Experimenty, zabývající se stanovením guaninu na zlatých nanostrukturovaných 

elektrodách, byly prováděny v roztocích Na2SO4. Zde nemůžeme hovořit o pufru a 

pH tam bude hrát podstatnou roli.  




