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Předložená disertační práce je věnována mikroskopii atomárních sil jednak z pohledu 

metodiky měření a konstrukce těchto zařízení, jednak z pohledu využití dané metody ke studiu 

nanostruktur. 

Aktuálnost tématu disertační práce. 

Mikroskopie skenující sondou od doby svého objevení v 80. letech minulého století hrají stále 

důležitější roli v oblasti studia vlastností a přípravy nejrůznějších nanostruktur. Konstrukce nových 

nanostrukturovaných systémů se zajímavými a potřebnými fyzikálními vlastnostmi vyžaduje neustále 

zdokonalování konstrukce mikroskopů skenující sondou i metodiky měření s jejich využitím. 

Disertační práce se na jedné straně věnuje vývoji mikroskopů skenující sondou, na straně druhé 

aplikaci metody k výzkumu povrchů, ultratenkých vrstev a nanostruktur.  

Členění disertační práce.    

Vlastní práce je rozdělena do pěti samostatných kapitol plus stručného úvodu a 

sumarizačního závěru. V citované literatuře je uvedeno 70 zdrojů. 

První kapitola disertační práce uvádí čtenáře do problematiky mikroskopie skenující sondou. 

Krátce je vysvětlen obecný princip, především jsou ukázány a diskutovány principy mikroskopie 

atomárních sil, včetně charakterizace používaných měřících módů. Krátce je popsán mikroskop 

atomárních sil pracující v ultravysokém vakuu, který byl realizován Ústavem fyzikálního inženýrství na 

FSI VUT v Brně. 

Druhá kapitola disertační práce je věnována optimalizaci pohybu piezomotorů typu slip-stick. 

Bylo navrženo zapojení pro měření a řízení pohybu daného typu motoru, prezentován je analytický a 

numerický model, provedeno experimentální ověření. 

Třetí kapitola čtenáře krátce uvádí do problematiky chování tenkých kovových filmů pod 

vlivem teploty. Morfologie tenkých kovových filmů je ovlivňována různými procesy, jako je difúze, 

krystalizace, smáčení/nesmáčení, Ostwaldův proces.  

 Ve čtvrté kapitole autor popisuje výzkum věnovaný vytváření nanostruktur prostřednictvím 

pevnolátkového odsmáčení zlata deponovaného na různých substrátech (borosilikátové sklo, oxid 

křemičitý). Po prezentaci výsledků vytváření nanostruktur odsmáčením zlata autor ukazuje na 

možnost vytváření uspořádaných polí zlatých nanočástic s využitím předchozí úpravy povrchu 

substrátu. S využitím elektronové litografie je na povrch substrátu nanesen potřebný vzor a následně 

realizací odsmáčení deponované na substrát zlaté vrstvy jsou vytvářena uspořádaná pole zlatých 

nanočástic. Autorem byl studován detailně tento proces. 

Pátá kapitola disertační práce se věnuje studiu vysokoteplotního žíhání tenkých zlatých filmů. 

Na rozdíl od předchozí kapitoly, kde pro žíhání vzorků byly užity teploty do cca 600 °C, v této kapitole 

jsou vzorky žíhány při teplotách cca 1000 °C.   



Postupy řešení a výsledky dizertační práce. 

Uchazeč v dizertační práci prokázal široký rozhled ve vztahu k mikroskopii skenující sondou, 

jednak z pohledu vlastní techniky, jednak z pohledu aplikace této mody ke studiu 

nanostrukturovaných systémů. 

Výsledky dizertační práce jsou součástí širokého výzkumu prováděného na Ústavu fyzikálního 

inženýrství VUT v Brně. Řada výsledků může najít uplatnění při konstrukci nových měřících zařízení 

pro nanotechnologie. 

Dle mého názoru dizertační práce splňuje podmínky kladené na tento typ prací. Doporučuji 

dizertační práci k obhajobě. 
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