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Vytváření nanostruktur na površích pevných látek hybridními metodami 

Předložená disertační práce se zabývá velmi aktuální problematikou, neboť výzkumu 

výběrového růstu nanočástic na polovodičový i dielektrický substrát je věnována značná 

pozornost. Pro výzkum v rámci disertační práce byl zvolen substrát GaAs, neboť tento 

substrát je dosti opomíjen a neexistují odborné publikace na toto téma.  

Disertační práce obsahuje Úvod, šest kapitol a Závěr. 

V první kapitole jsou formulovány cíle práce.  Kapitoly 2-4  pojednávají o adhezi kovových 

koloidních nanočástic na povrchu materiálu, dále o interakci nabitých částic s povrchem 

vzorku. Kapitola pátá je věnována experimentálnímu ověření možnosti adheze koloidních 

nanočástic na GaAs. Tato část práce je určitě velmi zajímavou  a užitečnou oblastí fyzikálního 

inženýrství, ale nemohu její přínos objektivně odborně posoudit, protože mým oborem je 

aplikovaná matematika. Budu se tedy zabývat výsledky  šesté kapitoly. 

V této kapitole se ing. Rudolfová zaměřila na nalezení takové charakteristiky, která by 

umožnila rozlišit rovnoměrné rozložení částic od rozložení, při kterém je umístění částic 

ovlivněno fyzikálním dějem. Jako vhodná charakteristika je v práci navržena Voroného 

mozaika. Nejdříve je uvedena definice  Voroného dlaždice a  mozaiky.  K tomu, aby bylo 

možné charakterizovat rozložení nanočástic na povrchu, je vhodné statisticky analyzovat 

plochy jednotlivých částic. 

Takovými vhodnými charakteristikami jsou momentové charakteristiky statistického souboru 

ploch dlaždic Voroného mozaiky – směrodatná odchylka a koeficient asymetrie  Jsou 

také popsány vlastnosti Voroného mozaiky pro rovnoměrné rozložení. Dále je v této kapitole 

věnována pozornost histogramům experimentálních dat.  Tyto histogramy ukazují, že 

k aproximaci množiny, ve které leží vektors pravděpodobností , je vhodné použít 

Legendreovu elipsu. Konstrukce této elipsy je popsána v odstavci 6.5. Odstavce  6.6 a 6.7 se 

týkají optimalizace a výpočtů parametrů Legendreovy elipsy. Těžiště této kapitoly je 

v odstavci 6.8, ve kterém se autorka zabývá testováním hypotézy rovnoměrnosti  rozložení 

částic v obraze. Teoretický výklad je vhodně doplněn  grafickými ukázkami.  Díky navržené 

metodě lze objektivně srovnávat adhezi nanočástic na různě modifikované povrchy.  

Dále jsou uvedeny možnosti zlepšení sily testu a je zavedena další charakteristika  tj. 

nehomogenita. Obrázky 6.6, 6.7 a 6.8 ukazují charakterizaci rozložení užitím . Tato 

charakteristika je také velmi užitečná  pro posouzení vlivu metriky na Voroného mozaiku. 

V závěru této kapitoly je uveden program implementující uvedené metody. 

 

 

 





 

Na základě algoritmu lze posoudit homogenitu nebo náhodnost rozmístění nanočástic 

kvantitativně. Dále je možné porovnat různé metody nanášení nanočástic na povrch z hlediska 

homogenity. Tento nový přístup je založen na použití Legendreovy elipsy a umožňuje 

testování hypotézy   rovnoměrnosti rozložení částic.  Navíc charakteristika nehomogenita  

umožňuje posoudit blízkost rozložení částic na povrchu od požadovaného rozložení. 

Připomínky 

V disertační práci měla být na  některých místech věnována větší pozornost preciznějším  

formulacím a formální stránce práce. 

Níže jsou uvedeny korektní formulace testování hypotéz   šesté kapitole: 

Str. 45  Budeme testovat „ nulovou hypotézu  rozložení částic má 2D rovnoměrné rozložení 

proti alternativní hypotéze  nemá  2D rovnoměrné rozložení“. 

            Platí-li  [] ∈ L nulovou hypotézu nezamítneme, v opačném případě zamítneme na         

hladině významnosti 

Str. 50, odst.2 …..hypotéza o jejich rovnoměrném rozložení nebude zamítnuta. 

 

V práci není uveden obor doktorského studia  Fyzikální a materiálové inženýrství. 

Závěr 

Problematika, které je věnována disertační práce, je zajímavá a velmi aktuální. Lze 

konstatovat, že ing. Zdena Rudolfová splnila cíle disertační práce a dosáhla původních 

výsledků v uvedené oblasti výzkumu, zejména lze ocenit návrh a implementaci metody 

k objektivnímu posouzení homogenity nanesených nanočástic. 

Předložená disertační práce „Vytváření nanostruktur na površích pevných látek hybridními 

metodami“ splňuje požadavky kladené na disertační práci oboru Fyzikální a materiálové 

inženýrství , a proto navrhuji, aby po úspěšné obhajobě byla ing. Zdeně Rudolfové udělen 

akademický titul Ph.D.. 
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K předložený tezím mám pouze jednu připomínku: doplnit název oboru doktorského studia. 

 


