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Problematika uvedená v předložené disertační práci s názvem: "Výzkum a vývoj moderních emisních 
senzorů typu MEMS" byla vypracována na školícím pracovišti Ústavu mikroelektroniky FEKT VUT 
v Brně v rámci centra CEITEC. Problematika řešená v disertační práci se zabývá výzkumem v oblasti 
návrhu nových nanosytémových struktur využitelných pro tlakové senzory s využitím stávajících 
technologií MEMS. 
 
Obsah práce 

Předložená práce je zaměřena do oblasti výzkumu nových technologických realizací nových 
nanostruktur využitelných pro tlakové senzory emisního typu realizované s podporou MEMS 
technologií. Práce je zaměřena na základní výzkum vedoucí k realizaci nového emisního typu 
tlakového senzoru, k jeho realizaci jsou v práci využity nanotechnologie. Pro výzkum jsou použity čtyři 
experimentálně připravené materiálové nanostruktury, kde každá je připravena několika způsoby. 

Autor při zpracování tématu disertační práce prostudoval velké množství odborné literatury, 
v práci je uvedeno 221 odkazů na odbornou literaturu včetně vlastních publikací autora.  

Práce má strukturu obvyklou pro disertační práci zaměřenou na technologie. Kapitoly 1 a 2 
představují obecný úvod do zkoumané problematiky, v kapitole 3 jsou formulovány cíle práce 
(str.39), kapitola 4 představuje jádro řešené problematiky včetně dosažených simulovaných výsledků 
i naměřených výsledků, výsledky práce jsou shrnuty v kapitole 5 - závěru.  

Práce je psána přehlednou formou s uspořádáním textu a informací podle požadavků na 
disertační práce s minimem překlepů a dalších formálních drobných nedostatků uvedených 
v připomínkové části posudku. V práci autor používá důsledně zápis fyzikálních rozměrů dle 
doporoučení a dále i standardní symboliku. Kladně lze hodnotit, že autor v textu používá i odkazy na 
vlastní publikace a zvolil i dobrou grafickou úpravu. 

V práci je věnováno poměrně hodně místa popisům technologických procesů vycházejících ze 
známých faktů, postupu přípravy nanostruktur i pouzdření. Práci lze hodnotit jako typicky 
technologickou s velkým množství technologických experimentů a analýzy experimentálně získaných 
výsledků, které však nejsou dostatečně v práci porovnávány z výsledky dostupnými v literatuře. 

Výsledky práce jsou shrnuty v kapitole 5, kde autor formuluje původní poznatky, avšak velmi 
obecně, postrádám informace o konkrétních hlavních vědeckých přínosech, kterých bylo při řešení 
disertační práce dosaženo.  

Práce je standardně doplněna seznamem použité literatury, seznamem zkratek a symbolů, 
obrázků, očekával bych v tomto případě i pro úplnost seznam tabulek. Na konci práce je přiloženo 
stručné CV autora. 
 
Aktuálnost práce z hlediska současného stavu vědy a vztah práce vůči oboru disertace 

Vývoj nových typů senzorů s uplatněním nových principů s podporu stávajících MEMS technologií 
a uplatněním nanotechnologických struktur lze považovat za aktuální základní vývoj 
v mikrosenzorových technologiích. V práci je řešena aktuální problematika uplatnění nových 
materiálů a nových nanostruktur pro vývoj MEMS tlakového senzoru.  

Zvolené téma má disertační charakter a plně odpovídá oboru „Mikroelektronika a technologie“. 
Hlavní vědecké cíle práce lze zformulovat do následujících bodů: 

 Nové materiály a technologické postupy pro realizaci emisního tlakového senzoru typu MEMS s 
novými typy nanostrukturovaných materiálů. 
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 Poznatky o přípravě nanostrukturovaných materiálů s dobrými emisními vlastnostmi. 

 Poznatky o emisních vlastnostech připravených nanostrukturovaných materiálů. 

 Poznatky o pokročilých metodách vakuového pouzdření. 
 
Přínos práce 

Disertant zpracoval téma disertační práce standardním způsobem, tj. od rešerše řešeného 
problému, přes několik numerických modelů a simulací až po realizaci navržených nanostruktur 
včetně analýzy jejich vlastností. Navrhl měřicí pracoviště pro měření a analýzu parametrů 
realizovaných nanostruktur. Při řešení byly použity modifikované přístupy vycházející ze standardních 
technologických přístupů dnes již používaných.  

Přínosy práce lze hledat v předložených výsledcích technologických realizací MEMS emisních 
senzorů s různými typy a materiály nanostruktur, lze je formulovat v následujících bodech: 

 Výběr a realizace nanostrukturních materiálů pro realizace MEMS emisního senzoru. 

 Poznatky získané charakterizací realizovaných nanostruktur. 

 Poznatky z aplikace nanostruktur pro MEMS senzor tlaku. 

 Nové přístupy k technologii realizace MEMS emisních senzorů. 
 
Publikování jádra práce 
 Jádro disertační práce bylo publikováno v IF časopisu (IEEE Sensors Journal), Dílčí části práce byly 
prezentovány na mezinárodních konferencích (8), v recenzovaném neimpaktovaném časopise ČR (1), 
neimpaktovaném zahraničním časopise (1) a na několika národních konferencích a workshopech (5). 
V seznamu dalších publikací v letech 2009 až 2014 je uvedeno dalších 32 příspěvků na konference, 
workshopy do časopisů s přímým nebo nepřímým vztahem k jádru disertační práce. Je zde též v roce 
2014 uvedena publikace v časopisu zadaná do tisku. Vzhledem k zajímavému tématu je škoda, že 
výsledky nebyly více publikovány v IF časopisech. 
 
Vědecká erudice disertanta 

Z předložených materiálů a výsledků práce vyplývá, že doktorand se uvedenou problematikou 
podrobně zabývá řadu let, a že v ní dosáhl jistých úspěchů, o čemž svědčí např. publikované výsledky. 
Shrnutím všech dostupných faktů a poznání o odborných aktivitách a schopnostech doktoranda lze 
konstatovat, že má předpoklady pro další odborný růst v dané oblasti, a že se jedná o pracovníka 
s odpovídající vědeckou erudicí. 
 
Formální připomínky 

Práce je zpracována po stránce věcné i formální na velmi dobré úrovni s dobrou grafickou úrovní 
srozumitelně "učebnicovým" způsobem s dobrým spisovným jazykem, s minimem pravopisných chyb 
a drobných překlepů. K práci mám některé připomínky a dotazy uvedené v následujícím textu. 

 Čeština. Používání hovorového vyjadřování (a tím pádem), např. str. 74 nebo abstrakt 

 Počešťování anglických výrazů, např. str. 58/ „…na spin-coateru…“ nebo „Pokud je spin-
coatingem…“. 

 Nepříliš vhodně provedený technický zápis. Např. Str. 58/“…urychlovače napětí 15 kV a zvětšení 
100 000 a 250 000“  

 Označování fyzikálního rozměru veličiny - je nejednotně v hranatých závorkách (např. str. 
34/Tab.2.1, str. 43/obr.4.3, str. 48/obr.4.9, str.72/Tab.4.2) nebo v kulatých závorkách (např. 
str.64/obr.4.25 až obr.4.32), dokonce kombinace hranatých i kulatých na jedné straně, např. str. 
72. 

 Překlepy, např. str. 56/kulatá závorka v textu jako dolní index. 

 Vyznačení směru vynášení fyzikální veličiny na ose x a y u obrázků. Šipka má být pod (osa x) nebo 
před (osa y) symbolem nebo popisem veličiny, str. 16/obr.2.4. 

 Str.43/text nahoře. Z literatury je známý fakt, že kruhová membrána je pro měření talku 
výhodnější (má větší citlivost). K tomuto zjištění nebylo třeba dojít na základě simulací. 
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 V textu se objevuje pojem „indukované mechanické napětí“ v membráně tlakového senzoru. 
Nesprávná formulace (proč indukované), mechanické napětí vzniká mechanickým namáháním 
materiálu struktury membrány (průhyb). 

 V některých částech práce se objevují nic neříkající formulace hodnocení výsledků, např. Str. 
56/kap. 4.3.3.1. Chybí technicky definované výsledky analýzy, tj. např. porovnání s jinými 
výsledky. 

 
Dotazy 

 Str. 44. V textu je použitý pojem „Maximální von Mises napětí“. Odkud tento pojem je převzatý, 
co vyjadřuje, proč nebylo použito české vyjádření? 

 Str.63. V textu uvedeno „…a proto byl naměřený emisní proud přepočítáván na jednotku 
plochy…“. Jak byla zjištěna tato plocha, protože podle str. 63/obr. 4.24 se jedná o součet ploch 
jednotlivých nanostruktur emitorů. Obdobně jak byla zjištěna intenzita, resp. Vzdálenost emitorů 
od anody? 

 Jaký typ ampérmetru byl použitý pro měření emisních proudu, jakou chybu zanášela zvolená 
metodika měření proudu? 

 Str. 66/obr. 4.27 a str.69/obr.4.29. Z obrázků vyplývá, že stabilita emisního p proudu 
nanokrystalického diamantu je zhruba o řád horší, než je stabilita proudu uhlíkových nanotrubic. 
Lze toto vysvětlit nějakými fyzikálními popř. materiálovými zákonitostmi? 

 U většiny vlastních publikací je uvedeno více autorů (mimo školitele). Jaký je podíl autora na 
dosažených výsledcích práce? 

 Hodnocení přínosu práce. Na str. 82 je uvedeno pouze obecné hodnocení přínosu práce. V práci 
nikde nejsou zformulovány dosažené původní myšlenky, tj. vědecké výstupy práce, prosím o 
jejich stručnou formulaci a podtrhnutí nejvýznamnější. 

 Počítá se s využitím dosažených výsledků práce, popř. jak? 
 
Závěr 

Předložený obsah práce považuji za splněný na základě požadavků kladených na disertační práci, 
uvedené výtky jsou v porovnání s obsahem práce nepodstatné. Předložená disertační práce je na 
dobré úrovni, výsledky v ní uvedené lze hodnotit kladně. Disertant prokázal v práci schopnosti 
samostatné vědecké práce a orientaci v dané problematice. Publikované výsledky svědčí o uznávání 
výsledků práce vědeckou komunitou, dosažené výsledky předurčují další úspěšný rozvoj osobnosti 
disertanta.  

 
Posuzovaná disertační práce splňuje hlediska obecně uznávaných požadavků na disertační práci. 

V případě úspěšného zodpovězení zásadních dotazů práci doporučuji k obhajobě pro udělení 
akademického titulu Ph.D. 

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. 
oponent 

V Praze dne 28. 11. 2014 


