
Posudek školitele na doktorskou disertační práci Mgr. Stanislava Haviara 

„Příprava a charakterizace nanostruktur pro katalýzu a 
detekci plynu“. 

 

 Předložená práce je experimentálního charakteru a vznikla na pracovišti skupiny 

povrchů na KFPP MFF UK. Je tvořena dvěma bloky, které se navzájem doplňují. 

První část práce autor věnoval přípravě a charakterizaci vrstev oxidu ceru deponovaných na 

křemíkové a uhlíkové substráty magnetronovým naprašováním. Speciální pozornost byla 

zaměřena na vliv podmínek přípravy na vlastnosti vrstev. Morfologie, tloušťka a struktura 

těchto vrstev byla zkoumána především pomocí mikroskopie, a to řádkovací elektronové 

mikroskopie (SEM), mikroskopie atomárních sil (AFM), oba mikroskopy jsou na pracovišti 

skupiny povrchů, a transmisní elektronové mikroskopie (TEM), dostupné v rámci 

mezinárodní spolupráce s Dr. V. Potin z Université de Bourgogne v Dijonu. Provedená studie 

ukazuje, že vrstvy oxidu ceru lze za určitých podmínek na uhlíkových substrátech připravit 

velmi porézní. Je prokázán vliv zbytkové atmosféry v naprašovací komoře na poréznost 

výsledné vrstvy a jsou představeny výsledky optimalizace depozice vrstev oxidu ceru ve 

směsném pracovním plynu (argon/kyslík). V práci Mgr. Haviar popsal zjištěné klíčové 

podmínky a parametry přípravy takových nanoporézních vrstev na povrchu amorfního uhlíku 

a grafitové folii. V této části práce byla získána řada originálních výsledků, které jsou zásadní 

pro pochopení mechanismu růstu vrstev oxidu ceru na uhlíkovém substrátu. Na jejich základě 

byl navržen model růstu vrstev.  

Druhá část předložené práce je zaměřena na aplikaci deponovaných vrstev oxidu ceru jako 

plynového konduktometrického senzoru. Aby bylo možné zkoumat senzorické vlastnosti 

připravovaných vrstev, Mrg. Haviar navrhl, sestavil a uvedl do provozu aparaturu, jejíž 

konstrukce včetně softwaru umožňujícího obsluhu zařízení je popsána v práci. Provedl 

předběžná měření senzorické odezvy vrstev oxidu ceru na reakci s vodíkem. Možnosti 

aparatury otestoval rovněž na systému nanotyček oxidu wolframu samoorganizovaných na 

povrchu slídy (muskovit). Měření senzorické odezvy bylo prováděno pomocí platinových 

makrokontaktů a mikrokontaktů, které byly na povrchu slídy připraveny pomocí elektronové 

litografie v SEM a umožnily tak kontaktovat jednotlivé nanotyčky na povrchu slídy. Takto  

připravený senzor vykazoval vysokou citlivost. 

Práce je napsána přehledně a srozumitelně, je propracovaná a poměrně rozsáhlá. V rámci 

práce byla získána celá řada původních výsledků, některé z nich jsou již publikovány či 



podány k publikaci v renomovaných časopisech, výsledky senzorických měření na 

nanostrukturách WOx/slída jsou ve fázi přípravy manuskriptu. Podle mého názoru se jedná o 

kvalitní práci, a proto doporučuji, aby předložená práce byla uznána jako doktorská disertační 

práce a doporučuji ji přijmout k obhajobě. 
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