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Předkládaná práce se zabývá problematikou vývoje SPM mikroskopu, zejména jeho 

elektroniky,  využívajícího křemenný rezonátor typu „Tunning fork“ jako sondu.  Ten může být  

relativně jednoduše implementován do stávajících AFM ale i STM zařízení.  To představuje moderní 

trend vývoje ve vytvoření zařízení spojujícího hlavní klady   STM a AFM  mikroskopu do jediného 

celku. Současný  rozvoj nanotechnologií, zejména manipulace s jednotlivými atomy či molekulami, 

definované vytváření nanostruktur a jejich přímé zobrazení, by byly  nemyslitelné bez využití SPM 

technik. Použití zmiňovaných sond umožňuje atomární rozlišení  v AFM modu,  dokonce mnohdy 

lepší nežli v STM modu a umožňuje i jednoznačnou identifikaci různých atomů.  Proto je téma 

předkládané práce vysoce aktuální a velmi perspektivní.    

Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. V první z nich autor nastiňuje základní představy 

a principy související  s jednotlivými technikami SPM.  V druhé kapitole se  blíže zabývá  sondami 

založenými na křemenném rezonátoru.  Třetí kapitola se pak již  zabývá detailním popisem praktické 

realizace hardwaru  a elektroniky SPM mikroskopu. Ve čtvrté kapitole se autor dostává k popisu 

vývoje řídící elektroniky SPM mikroskopu na VUT , v páté a šesté kapitole postupně detailně popisuje  

implementaci technologie qPlus  na univerzitě v Hamburku a posléze i na VUT Brno, včetně 

testovacích měření  na vzduchu a ve vakuu  

 

 Práce je vypracována pečlivě  a přehledně, s  dobrou grafickou úpravou. Pokud mohu soudit, 

ani po jazykové stránce jsem nenarazil na žádné problémy.  Autor prokázal schopnost  zhodnotit 

stávající poznatky a významně se podílet na praktické realizaci elektroniky  i samotných sond  pro 

uváděné STM/AFM systémy.  

 

K práci mám následující  komentáře: 

1. Vzhledem k tomu, že přístroj je kombinované zařízení AFM/STM  a jeho důležitou 

součástí je PID  respektive PI  regulátor  a  práce je zaměřena zejména na řešení 

elektroniky mikroskopu,  očekával bych v 3. kapitole  detailnější popis PID regulátoru  jak 

v analogové tak i digitální realizaci. Totéž se týká vysvětlení principu  a realizace PLL 

smyčky, která je klíčová pro měření rozladění rezonátoru. Doktorand by se o tom měl více 

zmínit alespoň při obhajobě. 

2. Na straně  7 úplně nahoře autor zmiňuje, že na hodnotě tunelového proudu se podílí jen 

dva nejbližší body na hrotu a vzorku. Vzhledem ke kvantově-mechanickému popisu lze na 

této úrovni dost těžko hovořit o dvou bodech. Velikost tunelového proudu je dána spíše 

překryvem elektronových vlnových funkcí hrotu a vzorku.  



3. Znamenají snad poslední 4 věty na str.15, že AM-AFM měření  na vzduchu nejsou 

používána ve vědecké sféře? 

4. Kapitola 2. – Do této přehledové kapitoly by se hodilo zmínit více detailů i o jehličkovém  

rezonátoru. 

5. Kapitola 4.5.-zde je uvedeno blokové schéma předzesilovače pro rezonátor buzený 

elektricky. Jako signál se měří střídavý proud ze senzoru. Alternativně lze ale měřit přímo 

potenciál nebuzené elektrody pomocí napěťového zesilovače s vysokým vstupním 

odporem (jako např. OPA657  v  Review of Scientific Instruments 82, 063701 (2011)). 

Ten lze použít i na křemenné vidličky, má lepší odstup signál šum  a odpadá problém 

s parazitním proudem.  Může doktorand komentovat zda zvažoval toto řešení  a případně  

proč nebylo použito? 

6. Kap.6.2.2. Nakolik je autor přesvědčen  možností použít op.zesilovač v pouzdře SOT-23 

v UHV?  Nejsem si jist zda snese vypékání aparatury a zda ji navíc nekontaminuje. 

7. Kap. 6.2.3-4.  U testování předzesilovačů mi chybí údaje o  ekvivalentním vstupním 

proudovém respektive napěťovém šumu, vztažené k určité mu frekvenčnímu pásmu. Pak 

by bylo mnohem snadnější je vzájemně porovnat a  získat představu o velikosti signálů, 

které s nimi  lze ještě měřit.   

8. Obr.5.13. a odpovídající text na str. 54- nezdá se mi pravděpodobné, že se poloha virtuální 

špičky STM a AFM hrotu liší o cca 50 nm. Vzhledem k tomu, že obrázky nebyly snímány 

současně a je mezi nimi podle uvedených parametrů odstup odhadem 200-500s, se spíše 

jedná o prostý teplotní drift nebo dotékání piezokeramik. 

9. U definice zkratky UHV na str.4 a 90 a v tezích na str.2 má být vacuum místo vacum. 

 

Vznesené  připomínky až tolik  nesnižují kvalitu předkládané práce. Konstrukce UHV 

kompatibilního AFM/STM zařízení je úkol složitý  a doktorand k ní přispěl značnou měrou.  Mohu 

konstatovat, že praktický  přínos předkládané práce  pro rozvoj SPM technik je nepopiratelný, neboť 

v v jejím rámci bylo upraveno a prokázána funkčnost hned několika zařízení s qPlus sondou. Je jen 

škoda, že výsledky práce dosud nebyly publikovány v odborné literatuře.  Rovněž mohu konstatovat, 

že stanovené cíle práce byly splněny a navrhuji  uznat práci jako doktorskou a doporučuji ji 

k obhajobě. K přiloženým tezím nemám připomínek. 

 

 
V Praze 19.11.2015 
         
            
       doc.RNDr. Pavel Sobotík, CSc.  


