
Mgr. Dinara Sobola (Dallaeva), nar. 24.12.1988,  absolvovala v roce 2010 Fakultu fyziky 

Dagestánské státní technické univerzity v Machakčkale, obor Elektronika a mikroelektronika 

a v r. 2011 se stala studentkou doktorského studia oboru Fyzikální elektronika a 

nanotechnologie Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Vlastní 

studium probíhalo na ústavu fyziky.  

Již během studia v Rusku (2009-2011) se podílela na 5 výzkumných projektech v oboru 

nanotechnologie a skenovací mikroskopie, a to jednak na domovské univerzitě, i v 

Moskevském institutu fyziky a technologie. Takže při nástupu do doktorského studia měla za 

sebou již dostatečně znalosti a praxi z oboru.  

Tématem doktorské disertace Mgr. Soboly bylo studium nedestruktivní lokální diagnostiky 

optoelektronických zařízení. Ve své práci se zaměřila na několik aspektů, zejména při 

zkoumání textury a morfologie povrchových vrstev solárních článků, či heterostruktur a 

volbě materiálu pro optoelektronické součástky. Při zpracování tématu práce prokázala 

samostatný přístup a schopnost iniciativně řešit problémy. 

Vlastní přínos její práce spočívá především v charakterizaci a topografie povrchů vzorků 

různých materiálů – solárního článku z polykrystalicého křemíku, GaAs, safíru a karbidu 

křemíku, či přípravě vzorků tenkých vrstev nitridu hliníku pomocí magnetronového 

naprašování a suchého leptání.  Dále v měření těchto vrstev pomocí SEM, AFM  provedení 

mnoha experimentů. Dále v matematickém zpracování topografických dat pomocí fraktálové 

a statistické analýzy.  

Výsledky své práce publikovala v 59 článcích, ve většině z nich je prvním autorem: 5 

originálních článků v impaktovaných zahraničních časopisech, 11 dalších článků citovaných 

ve SCOPUS, 19 recenzovaných článků na mezinárodních konferencích a 16 článků na 

národních konferencích. Většinu příspěvků na konferencích i prezentovala. 

Na základě svých prezentací získala v r. 2011 3. místo v soutěži o nejlepší studentskou 

prezentaci na konferenci SPIE Photonics Prague a v r. 2014 cenu ČSSF pro mladé vědce.   

Během doktorského studia se Mgr. Sobola aktivně podílela na řešení 12 výzkumných 

projektů, z toho 5 v Rusku  a v ČR:  

- v Centru senzorických, informačních a komunikačních systémů  - Sensor, Information 
and Communication Systems  SIX CZ.1.05/2.1.00/03.0072 

- v projektu MŠMT KONTAKT II LH11060 „Studium lokálních elektronických a optických 
charakteristik solárních článků“  

- v projektu FRVŠ 436/G1 „Rozvoj laboratorní výuky magisterského předmětu 
Nanotechnologie“ 

- 2 grantů specifického výzkumu FEKT –S-11-11 a FEKT S-14-2240. 
Byla také řešitelkou grantu Visegrádského fondu  v r. 2014/15.  

Podílela se i na činnosti CEITEC.  

Mimo vlastní výzkumnou práci se Mgr. Sobola aktivně zapojila i do pedagogického procesu 

na ústavu fyziky, kde vedla především laboratorní cvičení magisterského studijního programu 



(Nanotechnologie - MNAN), cvičení a částečně i přednášky z fyziky  pro obor Angličtina 

v elektrotechnice. 

Vlastní a nový přínos jeho disertační práce spočívá v detailním studiu vlastností povrchů. K 

vyhodnocování používala řadu moderních a výkonných přístupů, jejichž kombinace odpovídá 

světovým trendům.  

Závěrem lze konstatovat, že Mgr. Dinara Sobola v průběhu svého doktorského studia 

nesporně prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce, získala dostatek znalostí v daném 

oboru a v uvedené problematice se velmi dobře zorientovala, což dokazují i dosažené 

původní výsledky, které jsou dostatečným odrazným můstkem pro její další rozvoj.  

Na základě výše uvedených skutečností doporučuji přijmout její dizertační práci k obhajobě. 

 

 

V Brně 20. září 2015 

      Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc.  

      školitel 

 


