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Práce se zabývá aktuální problematikou, důležitou pro rozvoj molekulární elektroniky – 
zkoumáním organických molekul na pasivovaném povrchu křemíku. Těžiště práce spočívá ve 
využití technik skenovací tunelové mikroskopie (STM) pro studium adsorpce a chování molekul 
několika typů ftalocyaninů na rekonstruovaném povrchu Si(111)/Sn (√3×√3) R30°. 
 Bc. Jiří Doležal v diplomové práci navázal na experimentální studium Mgr. P. Zimmer-
manna a Mgr. K. Majera a získal řadu nových výsledků, které podstatně rozšiřují poznání o 
adsorpci ftalocyaninů na křemíkovém substitučním dvojitém defektu a příčinách „fuzzy“ 
zobrazování adsorbované molekuly při pokojové teplotě.  
 Jiří Doležal se naučil samostatně připravovat vzorky a provádět všechny typy.měření 
(zobrazování povrchů pomocí STM s atomárním rozlišením, spektroskopii tunelujících elektronů 
– STS a záznam časových řad fluktuací tunelového proudu. Získaná data dokázal samostatně 
vyhodnocovat. Kromě toho se podílel na přípravě dalších experimentálních technik v laboratoři a 
přispěl k rozšíření programových nástrojů v prostředí „LabVIEW“ pro řízení experimentů a 
záznam dat.  
 Diplomovou práci napsal v angličtině. V práci uvedl současnou úroveň poznání studované 
problematiky v dostatečné šíři, stejně jako použité experimentální techniky. Oceňuji jeho 
samostatnou práci s časopiseckou literaturou. Svoje výsledky prezentuje přehledným způsobem a 
v závěru práce střídmě diskutuje získaná data s ohledem na model navržený pro jejich interpretaci. 
Chyby v práci, kterých se dopustil většinou v důsledku obvyklé časové tísně, nemají zásadní 
charakter a nesnižují úroveň práce. Škoda, že některá data nedokázal vyhodnotit a prodiskutovat 
s vedoucím ještě v průběhu experimentů a na jejich základě potom provádět další měření.    
 Závěrem konstatuji, že Jiří Doležal přinesl nové výsledky a přispěl k dalšímu posunu 
poznání ve studiu využití ftalocyaninů pro molekulární elektroniku, kterým se zabývá skupina 
tenkých vrstev.  
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