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Problematika uvedená v předložené disertační práci s názvem: "Mikrosenzory plynů založené na. 
samouspořádaných 3D nanovrstvách oxidů kovů" _byla vypracována na školicím pracovišti Ústavu 
mikroelektroniky FEKT VUT v Brně s podporou center CEITEC a SIX, za podpory projektů FEKT 
(Perspektivní využití nových senzorických technologií a obvodů pro zpracování senzorických signálů -
FEKT-S-11-16, Nové typy elektronických obvodů a senzorů pro specifické aplikace - FEKT-S-14-2300), 
projektu Vzdělávací a výzkumná partnerská síť v medicíně, biomedicíně a přístrojové technice 
(MEDTECH), projektu Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných 
odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM), dále grantu Vytváření a vlastnosti vrstev 
nových samouspořádaných 3D nanostruktur ze smíšených oxidů pro využití v pokročilých 

mikrosoučástkách (AnoNanoFilm) - GA14-29531S, projektu Podpory tvorby excelentních týmů 
mezioborového výzkumu na VUT- EE2.3.30.0005. 

Problematika řešená v disertační práci se zabývá výzkumem a praktickým využitím 
nanotechnologií v oblasti návrhu a realizace nanostruktur pro mikrosenzory plynů. 

Obsah práce 

Předložená práce je zaměřená do oblasti výzkumu a využití nanotechnologií pro realizaci 
nanostruktur mikrosenzorů plynů s využitím nové trojrozměrné (3D) nanostrukturované polovodivé 
vrstvy z oxidů kovů využívající anorganické materiály připravené dostupnými elektrochemickými 
výrobními technologiemi bez použití litografie. 

Pro přípravu vzorků senzorů plynů byly vybrány polovodivé oxidy niobu (Nb20s), pro přípravu 
citlivé nanovrstvy tvořené uspořádaným polem nanosloupků z Nb20s byla zvolena metoda anodické 
oxidace hliníku (AAO) na dvojvrstvě kovů AI/Nb s následnou reanodizací (nevyž~duje při výrobě 3D 
nanovrstev litografické procesy), bylo využito fotolitografické obrábění a depozice materiálů pomocí 
naprašování. 

Citlivá vrstva je vytvořena anodizací kovové dvojvrstvy AI/Nb naprášené na SiOl!Si substrátu. 
Skládá se z 200 nm tlusté vrstvy Nb02 propojující pole k ní kolmo orientovaných a prostorově 
oddělených Nb20s nanosloupků o šířce cca 50 nm, délce až 900 nm a celkovým počtem cca 8·109 

sloupků.cm·2 . Nanosloupky fungují jako polovodivé nanokanálky u kterých je ohmický odpor vysoce 
citlivý na reakce probíhající na povrchu a rozhraní vrstvy. 

V rámci práce je v experimentální části řešena problematika popisu prostředků použitých při 

návrhu, výrobě a charakterizaci funkčních vzorků senzorů plynů s 3D nanostrukturovanou citlivou 
vrstvou NbxOx a vertikálně nad sebou uspořádanými elektrodami . V práci jsou prováděná 

vyhodnocení série měření elektrických parametrů realizovaných struktur mikrosenzorů plynu. Jedná 
se o práci typicky z technologické oblasti s velkým množstvím laboratorních experimentů a 
naměřených hodnot vynášených do grafů a mikroskopických obrázků realizovaných struktur. 

Autor při zpracování tématu disertační práce prostudoval relativně velké množství odborné 
literatury, v práci je uvedeno 150 odkazů včetně ll odkazů autora na vlastní práce, což kladně 
hodnotím. Dále je nutné pochválit autora za velmi pěkně vypracovanou práci po grafické stránce, za 

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. -oponent 1 








