
Oponentský posudek k dizertační práci 

 

Autor: Ing. Zuzana Lišková 

Název práce: Tvorba nanostruktur a nanosoučástek pro oblast nanoelektroniky a spintroniky 

Školitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. 

Ústav: ÚFI FSI VUT v Brně 

 

Oponent: Ing. Jiří Červenka, Ph.D. 

Pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

 

Hodnocení dílčích kritérií dizertační práce 

1. Aktuálnost tématu práce 

Zvolené téma dizertační práce je velmi aktuální.  Problematika grafenu a studium jeho aplikačního 

potenciálu v nanolektronice a spintronice patří v současnosti mezi „žhavé“ vědní obory, které jsou aktivně 

studovány po celém světě na výzkumných institucích i v průmyslu. Z tohoto důvodu je toto téma 

způsobilé dizertační práce.  

Co se týče zvoleného názvu,  tak nechápu, proč obsahuje slovo spintronika, když žádný z výsledků 

nezahrnuje spin nebo spintroniku? 

  

2. Výsledky práce 

Autorka se ve své práci pokusila o praktický výzkum grafenu, zaměřený na přípravu grafenových vrstev a 

výrobu grafenových nanostruktur a elektronických součástek. Obsah práce je tudíž více orientován na 

praktické aplikace než na poznání a základní výzkum. Jako hlavní přínos práce vidím ve zdařilé přípravě 

grafenových vrstev, výrobě grafenových senzorů vlhkosti, testování jejich odezvy na změnu relativní 

vlhkosti v uzavřené komoře a studiu elektrického transportu v grafenových tranzistorech řízených polem 

na substrátech SiO2/Si a Al2O3/SiO2/Si.  

I když práce dospěla k úspěšnému vývoji výrobních postupů a k realizaci grafenových elektronických 

součástek, tak musím podotknout, že mnoho prezentovaných experimentů se jeví jako nedokončených. 

Například studium hystereze ρ-Vg křivek grafenového tranzistoru (sekce 7.3) v závislosti na SiO2 a Al2O3 

je nekompletní, tudíž z něj nelze udělat jakýkoliv závěr. Další z příkladů je kapitola 8, kde byla na 

začátku položena otázka, zda je možné používat grafenové senzory přímo na vzduchu bez ohřevu. Na tuto 

otázku jsem ale nenašel odpověď na konci této kapitoly ani v závěru práce (kap. 9). Dle prezentovaných 

výsledků v této kapitole se ale domnívám, že odpověď je ne. Dále v kapitole 7 jsou představena měření 

elektrického transportu na grafenových součástkách s Al203 vrstvami při nízkých teplotách a 

magnetických polích, ale tato zařízení nebyla využita pro další senzorová měření. Důvod pro jejich 

nevyužití nebyl v práci objasněn.  



Dále musím konstatovat, že u některých prezentovaných experimentálních měření chybí adekvátní 

analýza nebo důkladná interpretace výsledků. Tomu tak je např. u měření odporu v magnetickém poli 

(obr. 45), CVD růstu grafenu (obr. 13), AFM a LFM měření (obr. 17) a u odezvy grafenového senzoru na 

kombinaci H2O a N2 (obr. 56). Obecně v práci chybí hlubší analýza sledovaných jevů a použitých 

materiálů a vlastní kritický vhled autorky. Například mechanismus detekce vodních par a vliv dusíku, dle 

mého názoru, není adekvátně popsán a rozebrán. Jako nejlepší část hodnotím kapitolu 9. Avšak i u těchto 

výsledků chybí dostatečná hloubková analýza a zhodnocení aplikačního přínosu grafenu pro měření 

vlhosti a porovnání s ostatními senzory vlkosti. Domnívám, že pokud práce je zaměřena na aplikační 

stránku, tak by do studia grafenových senzorů mělo být zahrnuto nejen studium citlivosti a stability 

odezvy, ale také hlubší analýza specificity, rychlosti odezvy a možnosti opětovného použití u těchto 

senzorů. Tyto parametry u měřených grafenových senzorů nebyly dostatečně zanalyzovány. Dále je nutné 

v práci přesně specifikovat na kolika senzorech byly výsledky naměřeny. Jako velmi důležité také 

považuji srovnání vyrobených grafenových senzorů vlhkosti s literaturou a aktuálními senzory na trhu, 

včetně se senzory založených na zoxidovaném grafenu. Absenci této diskuze považuji za zásadní 

nedostatek práce. Pokus o určování relativní vlhkosti vzduchu z tvaru závislosti R na Vg se dle mého 

názoru nezdařil a pro praktické aplikace je nepoužitelný. Jaký je fyzikální význam u prokládání křivek 

polynomem 5. a 8. stupně použitých v obr. 53-55? Proč je tok dusíku záporný v obr. 55?  

 

3. Postup řešení a přínos doktoranda 

Postup řešení popsaný v práci se jeví jako systematický a zahrnuje značné množství experimentálních 

metod, jako elektronovou litografii, Ramanovu spektroskopii, AFM, SEM, měření elektrického transportu 

za pokojové teploty a v magnetickém poli při nízkých teplotách a testování grafenových senzorů vlhkosti 

a jiné. Úspěšné zvládnutí těchto metod muselo zabrat značné úsilí, a proto ho hodnotím jako pozitivum 

této práce. Jako hlavní přínos autorky vidím tedy v úspěšném technickém provedení a zavedení metod 

přípravy grafenových struktur na Ústavu fyzikálního inženýrství. Nový přínos obhájkyně v oboru dle 

mého názoru není v práci dostatečně prokázán a předložené výsledky kopírují výsledky již známé z  

literatury. V seznamu literatury jsem našel pouze jedinou publikaci od autorky, která je ale zaměřena jen 

na analytické metody studia grafenu a nereferuje o nových poznatcích z výzkumu. Na téma detekce 

vodních par grafenem bylo publikováno celá řada prací, a řada z nich nebyla v práci zmíněna, především 

se jedná o senzory na bázi zoxidovaného grafenu. Jelikož v práci nebyla vyloučena přítomnost oxidových 

poruch v grafenu, tak vliv těchto poruch může být naprosto zásadní, a proto by měla být výsledky 

publikované v této literatuře detailně rozebrány.  

 

4. Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 

Tato práce je zaměřena především na aplikační oblast, a proto by hlavním přínosem mělo být nalezení 

nových možných způsobů pro výrobu nebo aplikaci grafenových součástek v nanoelektronice. Výsledky 

prezentované v práci ale ukazují, že použití grafenových senzorů vlkosti nelze jednoduše použít pro 

měření vlhkosti v praxi. Práce proto nachází pouze cestu, kterou není vhodné se vydat. Jelikož v práci 

chybí hlubší analýza, proč tomu tak je, a nenastiňuje možnosti nebo způsoby, jak tyto obtíže překonat, tak 

nemohu význam této práce zhodnotit jinak než jako nedostatečný z hlediska požadavků, které jsou 

kladeny na dizertační práci. 

 



5. Formální úprava práce 

Práce je po formální stránce dobře napsána. Její logická stavba je také na dobré úrovni. Jen bych 

doporučil použití více technického jazyka a vypuštění vypravěčského stylu u kapitoly 5, která by takto 

mohla být daleko jasnější a stručnější. Obsahově ale práce má řadu nedostatků. Úvodní kapitola 

neobsahuje dostatečnou rešerši literatury. V kapitolách 6-8 chybí kritické zhodnocení výsledků a jejich 

porovnání s literaturou. Dále v práci (především v kapitolách 7 a 8) je absence popisu použitých metod a 

experimentálních postupů, které jsou naprosto zásadní pro správnou interpretaci a zhodnocení výsledků. 

Tyto informace jsou v práci roztroušeny a nemají jasnou strukturu. Např. není popsána čistota 

studovaných plynů (dusík) a vodních par, chybí popis u přípravy Al2O3 vrstev a popis použitých přístrojů 

a komory pro měření vlhkosti. Na konci kapitol 6-8 také chybí shrnutí výsledků. 

 

6. Vyjádření k tezím  

Teze jsou po formální stránce v pořádku a vystihují obsah dizertační práce.  

 

Celkové hodnocení 

Autorka ve své disertační práci prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru, především 

zvládnutím mnoha technologických postupů u přípravy a výroby funkčních grafenových elektronických 

součástek a senzorů.  S politováním ale musím podotknout, že i když byly naplněny stanovené cíle, tak 

tato práce dle mého názoru nesplňuje nároky na dizertační práci, která má obsahovat nové a dosud 

nepublikované poznatky. Tato práce působí spíše jako rozsáhlejší diplomová práce a nepřispívá 

dostatečným způsobem k rozvoji vědního oboru ani k novým aplikačním možnostem grafenu. Místo toho 

řeší technické obtíže s přípravou konkrétních zařízení, které se ukazují, že nemají valný potenciál pro 

zvolenou aplikaci. Nový přínos obhájkyně v oboru není dostatečným způsobem prokázán a předložené 

výsledky, dle mého názoru, vesměs kopírují výsledky již známé z  literatury. Obecně v práci chybí vlastní 

kritický pohled autorky k dané problematice a hlubší analýza předložených výsledků. Podstatná část 

prezentovaných výsledků není dostatečným způsobem dopracována. Seznam literatury není kompletní a 

práce neobsahuje dostatečnou rešerši literatury ve studovaném oboru a porovnání dosažených výsledků 

s literaturou. Dále je zde absence popisu použitých metod a experimentálních postupů, tak aby bylo 

možno dané experimenty zopakovat nebo na tuto práci navázat. Z toho důvodu celkově práci hodnotím 

jako nedostatečnou a doporučuji, aby byla dopracována a předložena znovu k obhajobě. 

 

 

Dne 20. 11. 2015 

 

Ing. Jiří Červenka, Ph.D. 


