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Disertační práce je věnována aktuální oblasti výzkumu povrchových vlastností 

optoelektronických součástek se zaměřením na problematiku solárních článků a substrátů pro 

růst tenkých vrstev. Obecně se jedná o metody založené především na elektronové a sondové 

mikroskopii. Tyto metody jsou vzledem k vysokému rozlišení velmi vhodné pro optické i 

polovodičové materiály.  Jejich rozvoji je v současné době věnována velká pozornost a zvolené 

téma je tak vysoce aktuální.  

 

Práce je členěna spolu s úvodem a zavěrem do  šesti kapitol, které zahrnují přehled a rozbor 

současného stavu dané problematiky, hlavní cíle práce, popis provedených experimentů, 

zpracování naměřených dat a výsledky s diskuzí, závěry a návrhy pro další výzkum a vývoj.  

V podstatě se jedná o tři hlavní části. Rozsáhlý přehled sondových a SEM metod vhodných pro 

stadium morfologie povrchu substrátů a vrstev pro solární články, přípravu substrátů a 

heterostruktur, a matematické zpracování výsledků měření.   

 

Práce dále obsahuje seznamy použitých zkratek a symbolů, obrázků, referencí a vlastních 

publikací. 

 

Práce popisuje princip metod, současnou úroveň řešené problematiky, dosažené výsledky a 

plánovanou další práci. Práce je psána detailní, většínou až literárně popisnou formou.  

Srozumitelnější strukturování s kratší rešeršní částí a delší částí popisující vlastní výsledky by 

bylo usnadnilo orientaci při hodnocení výsledků autorky. Dokumentuje množství a rozsah 

získaných poznatků včetně popisu provedených experimentů a zpracování získaných 

experimentálních dat.  

 

Obsah předložené disertační práce se zakládá na původních projektech a experimentech, na 

kterých se disertant podílel rozhodující měrou. Zejména se jedná o analýzu vhodných metod, 

přípravu a měření vzorků. Dále pak interpretaci výsledků fraktálové a statistické analýzy. 

 

Výsledky disertace přispívají k rozvoji vědeckého poznání v dané disciplíně. Zmínil bych např. 

originální studii AlN vrstev pomocí fraktálové analýzy. Vědecká úroveň je dokumentována 

hodnotnými citovanými publikacemi autorky v impaktovaných časopisech.  

 

Rozsah, obsah i forma jsou na dobré úrovni. S vyjímkou českého abstraktu je napsána v jazyce 

anglickém. Jazyková úroveň je velmi dobrá jak gramaticky, tak formulačně.  Členění je logické a 



práce obsahuje potřebné rešeršní, teoretické a experimentální části, zhodnocení výsledků, 

použitou literaturu a další požadované formální náležitosti.  

 

K formální stránce předložené práce ani drobným překlepům v textu nemám připomínky, které 

by byly podstatného charakteru. 

 

K doktorandovi mám několik dotazů, které mohou být zodpovězeny v rámci obhajoby: 

 

1. Strana 25, odst. 2.3: Mohla byste blíže vysvětlit, jak AFM může poskytovat informaci na 

atomární úrovni a  současně informaci o celém povrchu? 

2. Strana 54, odst. 4.3: Discharge rate není obvykle v miliampérech. Jaký je správný termín? 

3. Rtg. difrakční metody pro analýzu tenkých vrstev jste v práci neuvažovala jen pro Vaši 

specializaci na sondové metody, nebo též z jiných důvodů? 

 

Doktorandka prokázala odpovídající znalosti v daném oboru a zvolila vhodné metody řešení, 

které úspěšně použila při práci na projektu. Stanovených cílů bylo dosaženo. Práce obsahuje 

dostatečné množství původních výsledků týkajících se aktuální problematiky. 

 

Souhrnem lze konstatovat, že doktorandka prokázala předpoklady k samostatné tvůrčí práci a že 

předložená práce obsahuje nové výsledky v oboru. Práci navrhuji přijmout k obhajobě a 

doporučuji udělění akademického titulu PhD. 
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