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Posudek školitele  
 

disertant  RNDr. Zdeněk SITA 
 

Téma doktorské práce:  

Analýza transportních a šumových charakteristik oxidových vrstev na bázi 

niobu 
  

Pan RNDr. Zděnek Sita, nar. 26.6,1961 absolvoval v roce 1985 Matematicko-fyzikální 

fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Své doktorské studium zahájil na Ústavu fyziky 

v akademickém roce 2009/10, školícím pracovišti pro obor Fyzikální elektronika a 

nanotechnologií v kombinované formě studia.  

V průběhu akademických let roku 2009-2011 vykonal všechny předepsané odborné 

zkoušky doktorského studia a složil Státní doktorskou zkoušku na oboru Fyzikální elektronika 

a nanotechnologií v roce 2011. 

Odbornou zahraniční stáž vykonal jako zaměstnanec AVX Czech Republic s.r.o. 

v mateřské společnosti AVX v USA v Myrtle Beach a to opakovaně přímo na tamním 

výzkumném pracovišti. 

V prvních dvou letech studia postupoval v souladu se svým studijním plánem. 

Vypracoval teze ke Státní doktorské zkoušce s názvem Transport characteristics in niobium 

pent-oxide nanolayers, které byly vysoce hodnoceny oponenty i komisí. 

 Během zpracování tématu vlastní disertační práce disertace RNDr. Sita  prokázal schopnosti 

nalézat jak teoretická řešení zejména výpočty potřebných veličin, tak i praktické technické řešení, 

jakými jsou náhradní modely studovaných nanovsrstev.  

 Změna zaměstnání, kdy v roce 2008 odešel z  AVX Czech Republic na nové pracoviště 

EPCOS s.r.o. Šumperk se promítla i do intenzity publikování a promítla se i do časového 

zpoždění při vypracovávání vlastní disertační práce.  

V novém zaměstnání u společnosti EPCOS pan RNDr. Sita  pokračuje ve 

výzkumné   činnosti přímo spojené se studovanými niobovými vrstvami a dalšími materiály, 

které souvisí z obsahem předkládané doktorské disertační práce. 

 Svou odbornou činnost prokázal několika časopiseckými publikacemi, větší počet 

publikací je však z firemní úrovně a jejich obsah není veřejný. V říjnu 2015 dokončil disertační 

práci a přihlásil se k obhajobě disertační práce. Publikační činnost je dostatečně doložena. 

RNDr. Zdeněk Sita osvědčil i své  pedagogické schopnosti, podílel jednak na přípravě výuky 

v kurzu Fyzika pevné fáze v magisterském stupni, provedl i několik speciálně zaměřených přednášek. 

 Tématu disertační práce se věnoval s různou intenzitou během celého doktorského 

studia. Během zaměstnání v AVX  to byla hlavní náplň jeho práce, později navázal úzkou 

spolupráci, kterou ve výzkumu niobových nanovrstev  provádí  UFYZ FEKT. 

 Vlastní disertační práce je zaměřena na některé analýzy transportních charakteristik a 

šumových charakteristik s aplikací modelu na niobové kondenzátory s cílem podrobného 

fyzikálního rozboru struktury včetně jeho modelu. 
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Disertační práce má celkem 109 stran a osahuje řadu původních výsledků. Mezi 

významné výsledky patří návrh analytické metody umožňující posoudit vliv ohmické, Poole-

Frenkelovy a tunelové složky zbytkového proudu v jednotlivých intervalech aplikačního napětí, 

návrh na zlepšení technologie výroby kondenzátorů s niob-oxidovou anodou a návrh na 

optimalizaci anodické oxidace a korelace parametrů elektronového transportu a spolehlivosti.   

Vytčené cíle disertační práce byly splněny. RNDr. Zdeněk  Sita  prokázal schopnosti 

řešit náročné vědecké problémy, inovoval experimentální metody přímo využitelné 

v technologickém procesu přípravy niobových nanovrstev pro kondenzátory.  

 

Doporučuji postoupit disertační práci RNDr. Zdenka  Sity  k obhajobě. 

 

 

V Brně dne  20.11.2015 

 

 

 

 

       prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc. 

                                   Ústav fyziky FEKT VUT 

 

 

 

  


