
Posudek školitele na doktorskou disertační práci Mgr. Michaela Alexandridise: 

 

„Adsorption of Metal Atoms and Growth of Metal Nanostructures 

on Silicon Surface – STM Study“ 

 

Mgr. Alexandridis se během doktorského studia věnoval experimentálnímu zkoumání 

adsorpce a počáteční fázi růstu atomárních struktur Al a Sn na rekonstruovaném povrchu 

křemíku Si(100). Navázal na problematiku, kterou se zabýval již během bakalářského a 

magisterského studia na Katedře fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK a měl možnost dále 

rozvíjet své zkušenosti s technikou STM. Jeho zaměření vycházelo z orientace skupiny 

tenkých vrstev v dané době a výsledky, které získal, podstatným způsobem doplnily a 

obohatily znalosti ve studované oblasti. Růstové experimenty a STM měření v UHV 

podmínkách probíhaly v laboratoři na KFPP, měření při nízkých teplotách doktorand prováděl 

na zařízení Omicron v laboratoři FZÚ AVČR. Důležitou součástí práce je využití statistických 

modelů pro interpretaci záznamů povrchových procesů a výpočet jejich fyzikálních 

parametrů. Doktorand pro stanovení aktivačních energií z experimentálně naměřených 

růstových charakteristik využil kinetické Monte Carlo simulace a dovednosti, které v této 

oblasti během studia získal. 

 

Práce je součástí základního výzkumu adsorpce a růstu nanostruktur kovů na 

anizotropním povrchu technologicky široce využívaném povrchu Si(100). Získané poznatky, 

přestože přímo nevedou k aplikacím v oblasti lokalizovaného transportu elektrického náboje, 

mají i v současnosti potenciál na poli funkcionalizace povrchů křemíku kombinací kovových 

a organických nanostruktur. 

 

Disertační práce je napsána slušnou angličtinou, dobře se čte a je bohatě doplněna 

obrazovým materiálem. Kapitoly na začátku práce se věnují uvedení do studované 

problematiky. Základní informace a důležité poznatky jsou v hojné míře doplněny odkazy na 

původní práce. Autor dále představuje a charakterizuje použité experimentální techniky a 

metody. Samostatnou kapitolu věnuje statistickému přístupu použitému dále ve fyzikálních 

modelech a simulacích. Způsob podání je vhodný i jako součást úvodního studia 

problematiky.  

 

V části „Results“ Mgr. Alexandridis uvádí výsledky studia fluktuací délek řetízků cínu 

v ustáleném stavu po ukončení růstu, které byly publikovány v časopise Physical Review B. 

Zde musím vyzdvihnout jeho práci a dovednost, jež prokázal při teoretického přístupu. 

Parametry získané pomocí simulací růstových charakteristik dále doplňují tabulku 

experimentálních „neznámých“ pro cín, která dosud neobsahuje data od jiných autorů a zcela 

postrádá teoretické hodnoty.  

 

V podkapitole věnované hliníku se doktorand věnuje zpracování výsledků 

experimentálního studia povrchové pohyblivosti atomů Al při snížené teplotě 

v jednorozměrných omezených oblastech a četnosti přeskoků mezi nimi. Výsledky práce byly 

již zaslány k publikaci. I zde se byl autor nucen vypořádat s nestandardními vlastnostmi 



zkoumaného systému a využít v modelu statistický přístup. Nebýt absence měření při různých 

teplotách, bylo možné výsledky lépe publikačně „prodat“. Nicméně na věrohodnost získaných 

hodnot tato skutečnost vliv nemá. 

Kromě detailního studia morfologie a zobrazování řetízků obsahujících pouze několik atomů 

je pozornost věnována analýze růstových charakteristik a vlivu C-defektů pomocí KMC 

simulací. Zajímavým zjištěním je potvrzení odlišnosti aktivačních energií získaných 

experimentálně při nízkých teplotách a hodnot, které poskytly KMC simulace růstu při 

pokojové teplotě. Stejnou skutečnost jsme dříve zjistili v případě růstu india.   

 

Z disertační práce je patrné, že uchazeč prokázal patřičnou erudici při zpracování 

experimentálních dat a prezentaci výsledků, které zaplnily řadu bílých míst ve znalostech 

chování kovů na křemíku na atomární úrovni.  Za velký přínos práce považuji vypracování  

obou metodik pro statistické vyhodnocení experimentálních dat z měření v reálném čase. Tyto 

přístupy se vyznačují univerzalitou použitých modelů a podle toho mohou být využity ve větší 

šíři.  

 

Mgr. Alexandridis se během řádného studia podílel na konstrukčních úpravách 

experimentálního UHV STM systému a k práci v laboratoři přistupoval velmi aktivně. 

Výsledky průběžně prezentoval na několika konferencích ECOSS. Přestože naše komunikace 

byla po převedení do kombinovaného studia a jeho profesního odklonu od fyzikálních 

problémů obtížnější, oceňuji jeho nasazení, s jakým se nakonec zhostil přípravy dvou 

publikací v poslední době i samotného sepsání disertační práce. 

Dle mého prokázal schopnost vědecké práce a během studia samostatnost při přípravě 

experimentů a měření. Naše vzájemná diskuse nad řešením fyzikálních problému byla pro mě 

vždy inspirací. 

 

Doporučuji disertační práci k obhajobě a jsem přesvědčen, že práce a výsledky uchazeče 

svědčí pro udělení doktorského titulu. 

 

V Praze, 21. listopadu 2021    Doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. 


