
OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Stanislava Haviara: 

„Příprava a charakterizace nanostruktur pro katalýzu a detekci plynů“ 

 
Předložená disertační práce je věnovaná studiu oxidických nanostruktur. První část je zaměřena na 
vysvětlení růstu porézních vrstev oxidu ceru a optimalizaci podmínek jejich přípravy. Práce je 
dále zaměřena na testování oxidických nanostruktur jakožto senzorů pro vybrané plyny. 
Studované materiály (oxidy ceru a wolframu) a problematika jsou vysoce aktuální, o čemž svědčí 
množství prací, které v poslední době vyšly v renomovaných časopisech a které se podobnými 
systémy zabývají. Použité široké spektrum moderních experimentálních technik a postupů včetně 
elektronové litografie zcela odpovídá současným mezinárodním standardům v tomto oboru.  

Z dosažených výsledků prezentovaných v disertační práci bych chtěl vyzvednout jednak objasnění 
příčin vzniku porézních struktur oxidu ceru na uhlíkových substrátech a zároveň stavbu a zavedení 
testovací stanice pro charakterizaci senzorů. Oba tyto výsledky jsou cenné pro další studium a 
zejména jsou cenné pro praktické aplikace porézních a nízkodimenzionálních oxidických systémů. 
Testovací stanice je nezbytnou podmínkou pro uplatnění nanostrukturních systémů v praxi a jistě 
povede k dalšímu rozvoji tématiky na KFPP. 

Z hlediska formálního zpracování má disertační práce logickou strukturu, výsledky jsou v 
disertační práci přehledně a zrozumitelně prezentovány a formálních chyb je velmi málo (snad 
s výjimkou kap. 8.1, ve které se dvakrát opakuje popis přípravy vrstev amorfního uhlíku). 

Po obsahové stránce jsem nenašel v práci žádné podstatné nesrovnalosti. Následující připomínky a 
otázky považuji pouze doplňující a nepříliš významné:  

 Str. 36: V kapitole 5.3.1 je uvedeno, že dochází k systematické chybě měření teploty, protože 
termočlánek je umístěn pod vzorkem, přičemž povrch vzorku je ochlazován proudícím plynem. 
Je možné odhadout velikost této chyby pro použité proudy plynů? 

 Str. 54: Jaké byly depoziční rychlosti vrstev oxidu ceru, jejichž tloušťka je vynesena na obr. 
7.8? Bylo by možné ze závislosti na obr. 7.8 odhadnout celkovou tloušťku vrstvy amorfního 
uhlíku, kerá byla odleptána?  

 Str. 58: V diskusi se předpokládá, že ze zbytkových plynů, které ovlivňují morfologii vrstev 
oxidu ceru, hraje klíčovou roli kyslík. Obvykle je ale ve zbytkové atmosféře vakuových 
aparatur pracujících v oboru vysokého vakua dominantním plynem voda. Bylo měřeno 
spektrum zbytkových plynů v depoziční komoře, které by potvrdilo zvýšenou přítomnost 
kyslíku a vyloučilo vliv vody? 

 Str. 86: V diskuzi věnované vyšší citlivosti senzoru s platinovými nanokontakty je zmíněna 
možná role rozhraní kontaktů a oxidických tyček. Z jakého důvodu byla zvolena platina jako 
materiál pro nanokontakty a nebylo použito například zlato? 

 

Závěr 

Mgr. S. Haviar výsledky své práce přesvědčivě prezentoval v předložené disertační praci a také 
publikoval v mezinárodních časopisech. Jím zavedená měřící aparatura a nalezené metodiky 
testování prototypů senzorů plynů navíc budou přínosem pro další rozvoj a uplatnění 
nanostrukturních oxidických systémů. Mgr. S. Haviar tak podle mého názoru nepochybně 
prokázal schopnost samostatné tvořivé vědecké práce a z jeho výsledků bude jistě čerpáno i 
v příštích letech.   
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