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Téma práce, tedy studium přípravy a vlastností grafénu, je vysoce aktuální ve světovém 

měřítku. Práce je logicky a přehledně uspořádána do několika částí. Úvodní teoretická 

a rešeršní část je důkladně provedena a popisuje dosud známé vlastnosti a možné aplikace 

grafénu, různé způsoby výroby grafénu včetně vlivu kvality substrátu, a metody charakterizace 

jeho strukturních a elektronických vlastností jako Ramanovská spektroskopie a měření 

vodivosti v různém uspořádání. Tato část se zdá poměrně obsáhlá a podrobná (35 stran), podle 

mého názoru je však naprosto přiměřená a uvádí vše co je podstatné a potřebné pro vlastní 

experimentální část práce. Experimentální část práce začíná systematickým studiem růstu 

grafénu (vliv tlaku, teploty, složení plynu, tvaru a čistoty Cu folie a také její drsnosti včetně 

atomárně hladké folie) s ohledem na formování zrn a výsledné vlastnosti grafénu pomocí jak 

teplotního tak plazmového CVD procesu. Ten se ukázal jako vhodnější. Podařilo se dosáhnout 

větších zrn, větší čistoty a lepší elektrické vodivosti (> 1 mS) včetně vyšší pohyblivosti nosičů 

(> 500 cm/Vs) což už jsou hodnoty ukazující kvalitní grafén vhodný pro elektronické aplikace. 

Z mého pohledu nejzajímavější a současně nejnovější a nejobsáhlejší část práce (45 stran) je ta 

věnovaná vlivu depozice Ga a záření gamma na elektronické vlastnosti grafénu. Je zde také 

velmi relevantně diskutován a řešen problém s kontaminací grafénu jak pozůstatku 

z litografických procesů tak adsorbáty ze vzduchu (zejména kyslík a voda). S výhodou bylo 

využito zapouzdření grafénových struktur pod tenkou vrstvu Al2O3 připravenou metodou 

ALD. Technologické a charakterizační metody jsou pro danou práci vhodně zvolené a správně 

použité. Získaná experimentální data jsou velmi dobře analyzována a diskutována. Dle mého 

názoru tak práce zcela naplnila stanovené cíle a přinesla řadu cenných výsledků a poznatků. 

 

K práci mám několik otázek: 

1. Jaký je v tomto ohledu rozdíl mezi obsahem kyslíku v komerční a atomárně hladké folii a 

jaký to může mít vliv na vlastnosti grafénu? Bylo v této souvislosti provedeno srovnání 

vodivostních vlastností grafénu z plazmové a termální CVD na atomárně hladké Cu folii a 

případně s jakým výsledkem? 

2. Při studiu depozice Ga na grafén schází nějaké informace o struktuře deponovaných ostrůvků 

a vrstev pro podporu diskutovaných závěrů o vlivu růstu Ga na interkaci s grafénem. Jsou 

taková data k dispozici, například z mikroskopů AFM nebo SEM, a co případně ukazují? 

3. Vliv gamma záření na zapouzdřené grafénové struktury byl diskutován zejména pomocí 

elektrických nábojů v SiO2 vrstvě. Jaký vliv byl vliv horní vrstvy Al2O3? Byl případně 

proveden pokus, kde i pod grafénem byla dodatečná vrstva Al2O3 a případně s jakým 

výsledkem? 
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4. Z práce není úplně zřejmý vlastní příspěvek kandidáta k prezentovaným výsledkům. 

Vzhledem k tomu, že je prvním autorem několika publikací, kde jsou tyto výsledky 

prezentovány, dá se očekávat, že je významný. Přesto by bylo vhodné při obhajobě stručně 

shrnout jeho zásluhy na této práci. 

  

Po technické stránce je práce výborně a kvalitně zpracovaná. Grafy, obrázky i schémata mají 

publikační kvalitu. Text je velmi dobře čitelný. Jedině vzhledem k používání jak termální tak 

plazmové CVD depozice grafénu by bylo vhodné jasně uvádět konkrétní typ depozice 

v relevantních místech, např. hned v úvodu kapitoly 9. Pouhé označení CVD není dostatečné. 

Vliv typu CVD na elektronické vlastnosti je přitom evidentní. 

 

Teze shrnují velmi pěkně předloženou dizertační práci. Představují kompaktní a dobře čitelný 

text. Teze jsou dobře uspořádány od úvodu přes výsledky po závěr, včetně dílčí literatury. 

Možná by jen stačil menší rozsah úvodní části (sekce 2 - 5). Každopádně text a ilustrace dobře 

vystihují obsah vlastní práce a hlavní dosažené poznatky.  

 

Předložená dizertační práce je podle mého názoru vysoce kvalitní, jak po stránce formální tak 

obsahové, kdy přinesla celou řadu nových poznatků v celosvětovém kontextu. To dokládají i 

publikace kandidáta v respektovaných mezinárodních časopisech. Práce dle mého názoru zcela 

naplnila stanovené cíle a prokázala schopnost kandidáta samostatné vědecké práce. Plně ji 

doporučuji k obhajobě titulu Ph.D. 
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