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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
Cílem bakalářské práce Michala Vančíka bylo systematické studium změn optické odezvy 
speciálně navržených nanostruktur obsahujících vrstvu oxidu gadolinia. Přiložení napětí na 
takovou strukturu vede k migraci vodíkových iontů z horní elektrody přes vrstvu oxidu gadolinia 
až na její rozhraní se spodní elektrodou. Tím dochází ke změnám optických vlastností oxidu 
gadolinia. Detailní popis těchto změn je stále předmětem vědeckého výzkumu. Ke studiu proto 
bylo využito experimentální metody spektroskopické elipsometrie, jež se hojně používá pro 
zjišťování spektrální závislosti indexu lomu materiálů.  
Před samotnou experimentální prací se student seznámil s fyzikou optické odezvy pevných látek a 
popisu polarizovaného světla. To mu umožnilo nafitovat experimentální data a tím získat 
spektrální závislost optické odezvy oxidu gadolinia v nanostruktuře při aplikovaném napětí. 
Student si velmi rychle osvojil experimentální metodu spektroskopické elipsometrie. Navrhl a 
realizoval elektrické obvody pro aplikaci napětí na nanostrukturu a využil speciální fokusační 
nástavce spektroskopického elipsometru. To nebylo zcela triviální a student se toho zhostil velmi 
zodpovědně.  
Poté student proměřil sérii vzorků nanostruktur s vrstvou oxidu gadolinia. Před samotnou aplikací 
napětí byly proměřeny separátně jednotlivé vrstvy nanostruktury za účelem nalezení spektrální 
závislosti jejich optických vlastností. Pak bylo přistoupeno k aplikaci napětí. Experimentální 
výsledky jasně prokázaly změnu optické odezvy nanostruktur při aplikaci napětí. S využitím 
speciálního fitovacího programu student získal spektrální závislost indexu lomu oxidu gadolinia 
před a po aplikaci napětí. Tyto zcela originální výsledky považuji za velmi důležité a přínosné pro 
mezinárodní vědeckou komunitu. Plánuje se jejich publikování v některém z impaktovaných 
vědeckých periodik. 
Student docházel do laboratoře pravidelně a pracoval na zadaném pracovním úkolu s velikým 
zaujetím. Splnil tím všechny body zadání bakalářské práce. Proto hodnotím jeho práci jako velmi 
zdařilou. 
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