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 Dizertační práce je zaměřena na velmi aktuální problematiku přípravy grafenu a jeho 

využití pro konstrukci elektronických nanostruktur charakterizovaných za účelem stanovení 

elektronických vlastností využitelných pro aplikace v senzorice. Práce navazuje na systematickou 

studii grafenu řešenou na Ústavu fyzikálního inženýrství (ÚFI). Přečetl jsem si ji se zájmem. 

Dizertační práce je napsána v netradičním uspořádání odlišném od běžného rozvržení (současný 

stav řešené problematiky, experiment, výsledky, diskuse), kdy nelze jednoznačně rozlišit rešeršní 

část, od vlastních výsledků autorky. Navíc, některé výsledky jsou převzaty z prací kolegů. 

Význam dosažených výsledků tím však není snížen. Naopak, práce obsahuje velice cenné 

experimentální poznatky. Při obhajobě práce však doporučuji specifikovat vlastní postupy, 

měření a výsledky získané samotnou studentkou. 

Po krátkém úvodu do problematiky grafenu (druhá část) a jeho dopování (třetí část) jsou 

ve čtvrté části charakterizovány způsoby přípravy grafenu na pracovišti (ÚFI) a jeho základní 

identifikace. Předpokládám, že hlavním příspěvkem studentky je práce s litografií pomocí 

elektronového svazku (pátá část), která byla využita pro přípravu vzorků, elektronických struktur 

a proměřování jejich transportních vlastností (šestá část) za účelem stanovení měrného odporu 

grafenu, koncentrace nosičů náboje a jejich pohyblivosti (sedmá část). Z práce je zřejmé, jak 

technologicky a časově náročná byla příprava vzorků a vlastní měření, kdy studentka byla nucena 

modifikovat a nalézat nové postupy pro úspěšnou analýzu vrstev grafenu a na jeho bázi 

vytvořených elektronických nanostruktur, např. polem řízený tranzistor. Získané výsledky jsou 

velice cenné a zajímavé. Autorka je diskutuje v souvislosti s již publikovanými výsledky a snaží 

se objasnit vliv fyzikálních a chemických faktorů na dopování grafenu a to i pomocí modifikací 

elektronických nanostruktur. S ohledem na potenciální aplikace studentka využila grafenové 

nanostruktury jako senzoru vlhkosti v osmé části. Zajímavé výsledky ukazují odezvu grafenu na 

změnu relativní vlhkosti, plynného dusíku a vliv hradlového napětí. 

 Mohu konstatovat, že byly zvoleny správné postupy a metody, které vedly k novým a 

cenným výsledkům. Především bych zdůraznil nové poznatky spojené s vlivem kontaminace 

grafenu jak ze strany podložky, tak i shora při využití krycí vrstvy a objasnění hystereze při 

měření rezistivity grafenu. Dizertační práce má přiměřený počet stran, 106, což není vysoké číslo, 

ale text je psán drobnějším písmem a podstatné jsou kvalitní výsledky obsažené v práci. Práce je 

přehledná, dobře graficky zpracovaná a bez vážnějších formálních chyb; využívá 133 odkazů na 

literární zdroje. Výsledky byly prezentovány ve formě dvou časopiseckých článků, z toho jeden 

v zahraničním impaktovaném časopise. Získané výsledky jsou na vysoké odborné úrovni a mají 

zásadní vliv na další rozvoj vědního oboru a na případné aplikace výsledků v praxi. 

 

 



K práci mám následující připomínky a dotazy: 

- Str. 10 řádek 6 a další strany: „… narozdíl od …“ Správně má být „na rozdíl od“. 

- Str. 27, řádky 2-3 shora: „Pokud je 2D pík přibližně dvakrát intenzivnější než G pík, jedná se 

o jednu vrstvu grafenu [70].“ To ale neodpovídá spektru pro jednu vrstvu grafenu v Obr. 16c. 

Prosím, objasněte tento rozpor. 

- Str. 29, řádky 2-3 shora: „NTE-GRA“ Zkratky se dle pravidel českého pravopisu nedělí. 

- Str. 31, řádek 19 shora: V rovnici pro výpočet de Broglieho vlnové délky nejsou definovány 

použité symboly. 

- Str. 47, Obr. 29b: Jde o mikrosnímek získaný SEM? Je vhodné označovat typ mikroskopie 

(OM, SEM, AFM), která byla použita. 

- Str. 62, Obr. 37: V Obr. 37b je měrný odpor CVD grafenu výrazně vyšší, než v Obr. 37a. 

Proč? Jde o stejný vzorek? Změnily se podmínky měření? 

- Str. 61-63, Obr. 38 a Obr. 39: Způsobilo žíhání CVD grafenu úbytek kontaminace měřené 

LEIS? Může mít žíhání grafenu při 130 oC vliv na jeho strukturní vlastnosti? Je možné použít 

pro žíhání grafenu teplotu vyšší než 130 oC? 

- Str. 66, předposlední odstavec: Proč dochází ke změně pohyblivosti elektronů a děr při 

opakovaném měření rezistivity? 

 

 Závěrem konstatuji, že předložená práce splnila stanovené cíle, splňuje kritéria kladená na 

dizertaci, prokazuje předpoklady autorky k samostatné tvůrčí práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. Za předpokladu správného zodpovězení dotazů a úspěšného průběhu oponentního 

řízení, doporučuji udělit Ing. Zuzaně Liškové akademický titul Ph.D. Předložené teze (zkrácená 

verze dizertační práce) mají jiné členění, než je požadováno směrnicí rektora, a odpovídají 

členění dizertační práce, ale kromě této připomínky, nemám jiné námitky. 
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