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Oponentní posudek na dizertační práci ing. Zdeny Rudolfové

Ing. Zdena Rudolfová předkládá dizertační práci s názvem „Vytváření nanostruktur na po-
vrších pevných látek hybridními metodami“ pro obhajobu na VUT v Brně. Dizertační práce je
napsaná česky a má 8 kapitol na 75 stranách. Práce je strukturována přehledně a vysázena
v dobré kvalitě, obrázky jsou vytištěny zřetelně, autorka adekvátně cituje 47 prací. Dizertační
práci doprovází zkrácená verze v češtině o celkovém počtu 24 stran.

Během svého doktorského studia se autorka zabývala detailně procesy přípravy kovových
nanostruktur  (konkrétně  adhezí  koloidních  zlatých  kuliček)  na  povrchu  GaAs  substrátu.
Vzhledem k tomu, že na rozdíl od křemíku nebo germania je struktura GaAs tvořena dvěma
různými prvky, bylo nutné prozkoumat různé chemické a fyzikální metody úpravy povrchu
pro řízení adheze nanočástic, poté provést depozici nanočástic a nakonec vyhodnotit pokrytí
povrchu nanočásticemi. Pro řízení adheze byly vyzkoušeny různé metody leptání či čištění
v roztocích (zejména pro řízení terminace povrchových vazeb) a depozice tenkých vrstev oxi-
du, polymeru nebo organické vrstvy. Byla též prováděna selektivní úprava povrchu elektro-
novým mikroskopem a to jak svazkem elektronů, tak i svazkem Ga iontů. Kromě těchto tech-
nik se autorka též prakticky seznámila i s příslušnými metodami charakterizace povrchů, např.
XPS. 

Kapitoly dizertační práce, které se týkají experimentální práce, jsou krátké a napsané jasně,
stručně, a podávají kompletní informaci o postupu a výsledcích. V práci není obsáhlá úvodní
teoretická kapitola, jak to mnohde v dizertačních pracích bývá, ale nezbytné teoretické mi-
nimum je uvedené stručně vždy na začátku každé kapitoly.

Rozsáhlou je kapitola 6, kterou je matematicko-počítačová kapitola věnovaná metodě
charakterizace rozložení nanočástic na povrchu metodou Voroného diagramu (mozaiky, tese-
lace).  Touto metodou autorka (společně s kolegy zabývajícími se programováním více do
hloubky)  hledá  způsoby,  jak  charakterizovat  uspořádání  částic  deponovaných na povrchu,
jejich shluků a jejich vzájemným vzdálenostem. Takto sepsaná kapitola je velmi kontrastní
k předešlým ryze experimentálním kapitolám a dává způsob, jak počítačově zpracovávat ob-
rázky, které byly předtím charakterizovány manuálně. Zdá se mi však škoda, že na tuto kapi-
tolu nenavazuje další, která by využila těchto programů a způsobů zpracování na skutečných
datech získaných experimentálně (jediná experimentálních data použitá pro počítačové zpra-
cování jsou reprezentována obrázkem 6.14), a čtenář takovouto navazující kapitole dále v prá-
ci marně hledá.

K dizertační práci mám několik konkrétních připomínek:

1. Str. 5. K nanášení zlatých nanočástic byl použit koloidní roztok od firmy BBI Soluti-
ons. Změnily by se výsledky práce použitím roztoku od jiného výrobce?

2. Měřila jste velikosti stopy elektronového paprsku jako na obr. 4.4, ale s jinými energi-
emi, abyste potvrdila závislost velikosti stopy na napětí popisované v kap. 4.2.1? 



3. Pro počítačovou charakterizaci rozložení deponovaných nanočástic byl vytvořen po-
stup používající Voroného diagramů. Byla to prvotní myšlenka pro řešení statistiky
pokrytí povrchu částicemi, nebo jste vyzkoušela i jiné postupy, např. Fourierovu trans-
formaci? Například druhý limitní případ na str. 34 (homogenní rozložení) by se dal
takto snadno identifikovat.

4. Str. 35. Mohl by existovat nějaký protipříklad, kdy by momentové věty nezafungovaly
dobře pro charakterizaci souboru částic?

5. Str. 36. Vzhledem k diskutovanému problému (oříznutých) polygonů na okrajích ob-
rázku bych čekal v tab. 6.1 ještě jeden sloupec, ve kterém by byl počet  n zmenšený
o počet neúplných dlaždic na okraji. Co by se v interpretaci změnilo, kdybychom toto
náhradní n použili? Je tento odečet použit v datech na obr. 6.6?

6. Kap.  6.11.  Kvaziperiodická  struktura  (kvazikrystal)  je  v  literatuře  definována jako
periodická struktura ve vícerozměrném prostoru promítnutá do daného prostoru, a tu-
díž má podobně jako periodická struktura ostrá maxima ve Fourierově transformaci.
Struktura, která je popisovaná v této kapitole, mi spíše připomíná periodickou struktu-
rou s uspořádáním na dlouhou vzdálenost (long-range order), která má ve Fourierově
transformaci  periodicky  uspořádaná  maxima  se  šířkou  odpovídající  chybě  uspořá-
dávání. Je tomu tak? (Opačným případem je uspořádání na krátko (short-range order).)

7. Str. 62. Proč program načítá formáty PNG nebo BMP s 24 bity na pixel? Jde-li o os-
mibitový RGB triplet, tj. falešné barvy, pak je ztracena informace hodnoty signálu de-
tektoru elektronového mikroskopu. A pokud program načítá středy Voroného buněk,
pak by tento bitmapový obrázek pro analýzu ani nebyl potřeba?

8. Jak již bylo dříve uvedeno, podkapitola 6.14 se mi zdá poněkud násilně ukončena, pro-
tože se dozvídáme o existenci programu a jeho vstupních datech, ale nikde už není
ukázáno, co vlastně tento program vyprodukuje a k čemu se používá, neboť kapitola
zde končí a poté začíná další kapitola na úplně jiné téma.

9. Zkrácená verze, str. 12. Je vhodnější kruhové plochy „neexponovat“ nebo „naexpo-
novat“?

Na závěr mého posudku bych shrnul, že ing. Zdena Rudolfová během doktorského studia zís-
kala velmi dobré zkušenosti a výsledky v analýze povrchových vlastností GaAs, při použití
chemických a fyzikálních metod pro ošetření  povrchu GaAs substrátu a depozice tenkých
vrstev na tento substrát, depozici nanočástic z koloidního roztoku a analýze výsledných vzor-
ků  různými  metodami,  a  zabývala  se  též  různými  způsoby  pro  počítačové  vyhodnocení
pokrytí povrchu částicemi. Dizertační práce splnila stanovené cíle, je zpracována na adekvátní
odborné úrovni, zkrácená verze práce odpovídá formálním požadavkům na teze, autorka pub-
likovala výsledky své práce a proto souhlasím s udělením akademického titulu Ph.D.
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