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Chemické senzory na báze polovodivých oxidov kovov sú predmetom 
štúdia už niekoľko desaťročí. Vyznačujú sa širokými možnosťami použitia, 
nízkymi nákladmi na zhotovenie a jednoduchým ovládaním. Obnovitelné zdroje 
a vodík sú v súčasnosti považované za čisté zdroje energie, ktoré možu v blízkej 
budúcnosti nahradiť  fosílne palivá. Na rozdiel od obnoviteľných zdrojov je vodík 
palivo, ktoré je možné uskladňovať a jeho chemická energia sa dá použiť 
v ľubovoľnom okamihu. Najväčšou nevýhodou vodíka je jeho extrémna 
výbušnosť. Z tohto dôvodu rastie aj dopyt po spoľahlivých, lacných a selektívnych 
senzoroch, ktoré dokážu rýchlo detekovať  hlavne únik tohto plynu. Výber témy 
preto považujem za vysoko aktuálny. 

Práca  je po formálnej stránke spracovaná v piatich kapitolách vrátane 
Úvodu a Záveru. Neobsahuje časť Ciele práce, ale v tomto prípade mi to vôbec 
nechýba. Práca je napísaná prehľadne i zrozumiteľne a je doplnená množstvom 
obrazovej dokumentácie. 

Po obsahovej stránke je práca výnimočná tým, že viac ako polovica jej 
rozsahu je venová pôvodným a originálnym výsledkom. V práci je spracovaných 
množstvo technologických postupov (magnetrónové naprašovanie v DC aj RF 
režimoch, elektrónová litografia na SEM, FIB, GIS, lift off leptanie, stripovanie) 
a diagnostických metód (SEM, TEM, AFM, GISAX) na vysoko profesionálnej 
úrovni. Veľkým kladom práce je aj návrh, zostrojenie a použitie vlastnej aparatúty 
na meranie senzorickej odozvy. Za menší nedostatok by som považoval priestor 
a hĺbku venovanú fyzikálnym mechanizmom činnosti plynových senzorov.  

 
Je len samozrejmé, že sa v práci takéhoto rozsahu vyskytujú aj malé, 

nepodstatné chyby ako napr.: 
 
- str. 5: v názve časti 2. je slovo jakow 
- str. 12: vzorec 1.3 je neúplný 
- str. 18: netradična forma citovania - navrhujem zjednotit formu 
- str. 19: uvedená mierka sa nedá použiť pre celý obrázok 
- str. 31: neúplný preklad skratky EELS 
- str. 60: dvakrat zopakovany text o priprave a-C!? 
 -  nie je uvedená číselná hodnota TCeO2 =  
- str. 61: obr.8.3 a 8.3 
- str. 72: obr. 9.2 v popise by malo asi byť CeO2/a-C/quartz 
 -  namiesto τ90% by som použil symbol t90%. 



 
 

K práci mám nasledovné otázky: 
 

- Prečo sú oxidy kovov polovodiče typu n? 
- Reaguje kyslik z CeO2 s a-C alebo iba z plynnej zmesi Ar+O2? 

 
 

Predložená dizertačná práca dokazuje predpoklady autora k samostatnej 
tvorivej práce a teda spĺňa kritériá kladené na dizertačnú prácu. Navrhujem 
dizertačnú prácu prijať a po jej úspešnej obhajobe udeliť Mgr. Stanislavovi 
Haviarovi vedecko-akademický titul PhD. 
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