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Obsah práce 

Předkládaná doktorská disertační práce se zabývá problematikou spojenou s detekcí sekundárních a 

zpětně odražených elektronů v rastrovací elektronové mikroskopii. 

Práce má 96 stran včetně příloh. Práce je členěna do 8 kapitol a obsahuje všechny požadované součásti. 

Členění práce je přehledné a logické. 

Po úvodu je v kapitole 2 proveden teoretický rozbor zvolené problematiky. Současný stav detekce 

signálních elektronů scintilačním detektorem je popsán v kapitole 3. Cíle práce jsou jasně a 

srozumitelně formulovány v kapitole 4. V kapitole 5 nazvané „Experimentální část a dosažené 

výsledky" je nejprve popsána simulace metodou Monte Carlo pomocí vybraných softwarů a dále jsou 

popsány výsledky experimentů provedených disertantkou v rámci práce. Kapitola 6 obsahuje diskusi 

získaných výsledků, celkové shrnutí a závěr práce. Poslední dvě číslované kapitoly obsahují seznam 

použité literatury a podrobné výsledky simulací ve formě přílohy. 

Nechybí ani seznam označení a přehled publikací disertantky. 

Význam práce pro obor 

S neustálým rozvojem rastrovací elektronové mikroskopie rostou požadavky na detekci signálních 

elektronů uvolňujících se ze vzorku při nízkých energiích dopadajícího primárního svazku. Nižší energie 

primárních elektronů přináší menší zasažený objem vzorku a tedy i možnost dosažení vyššího rozlišení, 

uvolňující se elektrony jsou spojeny s novými kontrastními mechanismy a poskytují nové informace.z 

tenkých povrchových vrstev vzorku. 



Scintilační detektory, jejichž vývoj a výroba má v České republice dlouholetou tradici, se jeví jako 

perspektivní pro detekci elektronů i v této specifické oblasti mikroskopie. Práci tak lze považovat za 

vysoce aktuální s vysokým potenciálem ekonomického zhodnocení. 

Práce přináší nové poznatky v oblasti detekce signálních elektronů scintilačními detektory. 

Postup řešení, použité metody, splnění vytčeného cíle 

Práce má logickou stavbu, obsahuje teoretický rozbor fyzikálních jevů a použitých experimentálních 

metod, numerické simulace a experimenty, výsledky jsou analyzovány. 

Metody použité pro řešení zadaného problému jsou dle mého názoru voleny správně. Také jejich 

aplikace na řešení konkrétní problematiky je správná. Zvolené metody vycházejí z logické úvahy 

minimalizace ztrát množství a energie nízkoenergiových signálních elektronů před jejich vnikem do 

scintilačního materiálu. Za tímto účelem byl při řešení problematiky nejdříve hledán počítačový 

program simulující průchod elektronů vrstvami pevné látky, který by dokázal tento proces věrohodně 

popsat. Věrohodnost programu pro daný účel byla posuzována jednak na- základě srovnání dat 

získaných simulacemi s publikovanými hodnotami uváděnými v odborné literatuře, jednak srovnáním 

s výsledky vlastních experimentů. 

Na základě výsledků simulací byly následně připraveny testovací vzorky scintilátorů lišící se tloušťkou 

a poůžitým materiálem vodivé vrstvy. Vlastnímu experimentálnímu ověření vlastností sdntilátorů 

předcházela důsledná příprava standardizovaného pracoviště, včetně stanovení testovacích podmínek 

umožňující nejen srovnání vlastností připravených vzorků scintilátorů, ale i posouzení vlivu použitého 

světlovodu a samotného scintilačního materiálu. Výsledky získané na tomto pracovišti byly následně 

potvrzeny při pozorování speciálního preparátu. 

Práce si klade za cíl vytvoření koncepce ptb návrh účinného scintilaěního detektoru nízkoenergiovýeh 

signálních elektronů pro rastrovací elektronové mikroskopy. Splnění cíle vychází z optimalizace vstupu 

signálních elektronů do scintilátoru a to jak z hlediska tloušťky vodivé vrstvy vytvořené na povrchu 

scintilátoru, tak použitého materiálu. K dosažení cíle jsou využívány dostupné simulační programy 

umožňující kvantifikovat průchod elektronů vrstvami pevných látek a experimentální ověření vlastností 

nejen samotných sdntilátorů s vodivými vrstvami, ale i dalších komponentů detektoru. Přesná 

formulace cílů je uvedena v kapitole 4. 

Cíle formulované v disertační práci byly splněny dle mého názoru beze zbytku. 

Význam výsl'edků disertační práce, přínos disertanta. 

Práce řeší problematiku scintilačního detektoru umožňujícího detekci signálních elektronů v rastrovací 

elektronové mikroskopii při nízkých energiích primárních elektronů. Přináší nové poznatky zejména v 

oblasti vlivu vlastností vodivé vrstvy na povrchu scintilátoru a její tloušťky. Nové jsou i poznatky týkající 

se světlůvbdu a to nejen z hlediska defekte 'rlízkoenergiových elektronů. 



Analýza počítačových prbgfamů umožňujídch mode'lovát průchod elektronů vrstvami pevné látky je 

přínosná pro všechna pracoviště, která se zabývají interakcí elektronů s energiemi desítek keV a nižšími 

s pevnou látkou. 

Konkrétním výstupem disertační práce je návrh nového scintilačního detektoru, který obsahuje 

kombinaci optimalizované vodivé vrstVy s vhodným scintřlátorem a světlovoderil, umožňuje detekovat 

signální elektrony o energii 500 eV. Tento výsledek je v současné době předmětem patentového řízení. 

Pro další výzkumné práce v oblasti detektorů signálních elektronů v České republice lze považovat za 

významnou realizaci standardizovaného pracoviště, umožňujícího stanovit vlastnosti a parametry 

detektorů. 

Formální stránka práce 

Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni; grafická úprava je odpovídající, kvalita obráz-ků je 

také dobrá, pečlivá redakce. Práce je přehledná, obsahuje všechny požadované části. 

Členění práce je logické a systematické. 

Publikace disertantky 

Seznam publikací, kterých je disertantka spoluautorkou, je poměrně obsáhlý. Sestává z 13 příspěvků 

na konferencích a dále z 8 článků v časopisech, 3 s impaktním faktorem. Všechny publikace se vztahují 

k tématu předkládané práce. Podstatná část disertační práce tak byla publikována na potřebné úrovni. 

Některé dosud nepublikované části disertace jsou předmětem patentového řízení. 

Publikační aktivita disertantky je podle mého názoru více než dostatečná. 



Závěr 

Disertantka odvedla v rámci disertace kompaktní práci obsahující všechny potřebné součásti od 

teoretického rozboru, popisu stávajících metod, až k návrhu nové metodiky a jejímu ověření na 

vybraném příkladu. Prokázala dobrou orientaci v oboru mikroelektronika a technologie. Disertantka 

také prokázala schopnost aplikovat obecné znalosti získané při studiu na řešení konkrétního případu. 

Celkově lze konstatovat, že práce svými poznatky umožnila získat ucelený pohled na problematiku 

scintilačních detektorů nízkoenergiových signálních elektronů a směřování dalšího vývoje v této 

oblasti. 

Podle mého názoru disertantka prokázala schopnost vědecké práce, prezentovaná doktorská 

disertační přináší nové poznatky. 

Předkládaná prá<;e podle mého názoru splňuje požadavky dle zákona č.111/1998 Sb. §47 odst. 4. 

Práci proto doporučuji k obhajobě. 

Dotazy 

Mám pouze jeden dotaz. Zajímal by mne odhad chyb experimentálních výsledků uváděných v práci 

s ohledem na použité měřicí metody a na přesnost dodržení nominálních parametrů experimentu. 

V Praze dne 1.11.2017 

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. 

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. 


