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Hodnocení disretační práce “Nanofotonika” podané Ing. Petrem Dvořákem 
 
 
 
Disertační práce Ing. Petra Dvořáka se opírá o výsledky dosažené na Fakultě Strojního Inženýrství 
Vysokého Učení Technického v Praze. Práce prezentuje řadu originálních výsledků na poli vývoje 
plazmonických nanostruktur a jejich charakterizace s pomocí moderních mikroskopických a 
spektroskopických metod v blízkém a dalekém poli. Práce je po formální stránce na vysoké úrovni, je 
logicky strukturovaná a obsahuje úvod do teoretického rámce popisujicí chování povrchových 
plazmonů na kovových nanostrukturách, metod používaných pro jejich přípravu a charakterizaci, a 
shrnutí dosažených výsledků. Výsledky kolaboratovních projektů, na jejichž řešení se Petr Dvořák 
úspěšně podílel, byly publikovány v přiložených šesti článcích (včetně nejlepších časopisů v oboru 
jako je Nano Letters a ACS Photonics) a část výsledků je ještě v procesu publikování.  
 
Úvod stručně popisuje historii metody Scanning Near Field Optical Microscopy (SNOM) a dobře 
vymezuje obor plazmoniky s vhodně zvolenými příklady aplikaci, které vyžadují přesnou kontrolu 
vlastností kovových nanostruktur a jejich optických rezonancí.  
 
Sekce 1. “Nanofotonika” diskutuje analytické modely používané pro popis vlastností lokalizovaných a 
propagujicích povrchových plazmonů na kovových površích a nanočásticích a metod používaných pro 
jejich optické buzení. Druhá část této sekce shrnuje používané varianty SNOM a komplementární 
metody založené na elektronové mikroskopii. V této části práce lze najít řadu praktických informací 
ohledně implementace SNOM v komerčně dostupných přístrojích, které byly použity v prezentovaných 
experimentech. Navíc autor uvádí přehled a základní principy optické spektroskopie, ve které 
plazmonické materiály umožňují zesílení výstupního optického signálu jako je luminiscence, Ramanův 
rozptyl a infračervená absorbční spektroskopie. Ve poslední části této sekce jsou shrnuty metody pro 
přípravu zkoumaných struktur zahrnující deposici tenkých vrstev (vakuové napařovnání a 
naprašování) a litografii (pomocí Electron Beam Lithography a Focused Ion Beam). 
 
Sekce 2. “Interference Povrchových Plazmonových Polaritonů – SPP Vln“ shrnuje dosažené výsledky 
publikované v přiložených článcích a výsledky jenž jsou v procesu publikování. Toto shrnutí se jeví 
struktované s ohledem na časovou posloupnost, ve které byly diskutované jevy porozorovány a 
zahrnuje aspekty týkající se instrumentace, experimentálního pozorování interferenčních polí, a 
modelování pomocí analytických a numerických modelů. U většiny diskutovaných výsledků lze dovodit 
konkrétní příspěvek autora s pomocí dotatku o publikační činnosti na straně 133. Z těchto informací se 
jeví, že jeho hlavní příspěvek byl k experimentální části prezentovaného výzkumu a zahrnoval 
přípravu struktur, vývoj a použití optických sestav (využívající komerčně dodané SNOM instrumenty) 
pro pozorování v blízkém optickém poli a diseminaci výsledků. Hlavní originální výsledky práce lze 
shrnout jako následující: 
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a) Buzení SPP vln na drážkách v opticky tlusté Au vrstvě a pozorování jejich intereference. 

Studium závislosti interferenčního obrazce na úhlu, který svírají dvě lineární drážky, a na 

geometrii čtvercových a kruhových drážek (kapitola 2.4.2). 

b) Pozorování závislosti SPP interferenčního pole na orientaci a stupni polarizace budící vlny 

(kapitoly 2.4.3 a 2.4.4). Diskuse a vysvětlení různé citlivosti SNOM próby pro složky pole s 

vektorem elektrické intenzity kolmým a paralelním s povrchem (kapitola 2.4.5). 

c) Demonstrace aktivní kontroly generovaných interferenčních polí pomocí ladění fáze 

interferujících vln pomocí spatial light modulator (kapitola 2.4.6). 

d) Měření fáze generovaných interferenčních polí pomocí modulace fáze interferujících 

vedených SPP vln (2.4.6) a pomocí modulace fáze budící a vedené SPP vlny (kapitola 2.4.7). 

e) Demonstrace kontroly směru excitovaných SPP vln na drážkách pomocí difraktivních prvků 

(kapitola 2.4.8). 

f) Příprava metamateriálové plazmonické čočky a 3D charakterizace rozložení fáze v dalekém 

poli pro jí fokusovaný svazek (kapitola 2.5.2). 

 
Disertace Ing. Petra Dvořáka obsahuje množství vysoce kvalitních výsledků, které jsou důležité pro 
další vývoj v oblasti plazmoniky a optiky v blízkém poli, a které byly publikovány v nejlepších 
mezinárodních časopisech pokrývající tento oboru. Doktorand plně prokázal schopnost návrhu, 
provedení a vyhodnocování experimentů v oborech zahrnujíci litografii, nanofotoniku, plazmoniku, 
optickou spektroskopii, a optické metamateriály. Hodnotitel plně doporučuje přijetí práce k obhajobě 
na Vysokém Učení Technickém v Brně a udělení akademického titulu Ph.D. 

 
 

 
Připomínky a otázky k eventuálnímu zodpovězení při obhajobě:.   
 

1. Bylo by možné využít kontrolu fáze excitovaných SPP vln pro aktivně laditelný SPP 

interferometr? Otázka se dotýká práce Prof. Krenn z KFY Graz, která demonstruje statický 

SPP interferometr s pomocí nanostrukturních zrcadel, děliče svazku, a fluorescenční 

mikroskopie v dalekém poli – viz J.R.Krenn, H.Ditlbacher, G.Schider, A.Hohenau, A.Leitner, 

F.R.Aussenegg, Surface plasmon micro- and nano-optics, J.Microsc. 209, 167 (2003). 

2. V diskutovaných analytických modelech popisující pozorované interferenční pole se jeví 

zanedbaný jev odrazu SPP vln na připravených drážkách (protilehlých těm, na kterých jsou 

vlny buzeny). Za jakých podmínek by tento jev byl významný a může nastat? 

3. Lze popis stupně polarizace prezentovaný na straně 80 zpřesnit? Definice DoP pomocí výrazu 

2.20 se hodnotiteli jeví, že nerozliší kruhouvou polarizaci od nepolarizovaného světla.  
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