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Průběh obhajoby:  
1) Předseda komise doc. Ošťádal zahájil obhajobu, představil uchazeče a oponenty. Konstatoval, že 
všechny podmínky a náležitosti k vykonání obhajoby byly splněny, žádné připomínky či námitky k 
předložené disertační práci nebyly vzneseny. Uvedl, že komise pro obhajobu je usnášeníschopná, 
neboť je přítomno 8 členů z 12 členů s právem hlasovacím, z toho 2 z jiného než školicího pracoviště. 
Informoval komisi, že uchazeč byl studentem interního postgraduálního studia od r. 2010 do r. 2014, 
složil dílčí zkoušky a splnil další povinnosti vyplývající z osobního studijního plánu, vykonal státní 
doktorskou zkoušku 20. 10. 2011 a zkoušku z anglického jazyka 9. 2. 2011, předložil doktorskou práci 
ve formě předepsané RDSO 4f-5, předložil životopis se seznamem publikací a jiných vědeckých aktivit. 
Také školitel a oponenti předložili svá vyjádření a posudky v písemné podobě. Oznámení o konání 
obhajoby bylo rozesláno v předepsaném termínu a k práci nedošly žádné připomínky. Poté předseda 
přečetl životopis uchazeče, seznámil přítomné s jeho publikační aktivitou a nechal kolovat 
předloženou práci s aktuálním seznamem publikací.  
2) Školitelka, doc. I. Matolínová, se vyjádřil k předložené práci a uchazeči. Uvedla, že se podařilo 
dosáhnout stanovených cílů ještě v průběhu interní formy studia a uchazeč je schopen samostatné 
vědecké práce, což dokazuje i kvalita publikací. Doporučila uznat předloženou práci jako disertační.  
3) Mgr. S. Haviar seznámil přítomné s výsledky své disertační práce.  
Za nepřítomného doc. Zahorana přečetl posudek na práci doc. K. Mašek. Posudek byl kladný a 
doporučující. Poté uchazeč odpověděl na dotazy prvního oponenta. Komise byla s odpovědí 
spokojena. 
4) Ing. J. Plšek přečetl svůj posudek, rovněž kladný a doporučující. S reakcí uchazeče na položené 
otázky byl oponent spokojen. 
5) Předseda komise otevřel veřejnou rozpravu k práci. 
Doc . Mašek –  (Komentář k interakci oxidu wolframu s různými kovy) Ukazuje se, že platina s oxidem 
interaguje více než zlato, přičemž dochází k zapouzdření Pt částic v oxidu. Doc. Matolínová: Při 
použití zlata ke kontaktování nanotyček oxidu wolframu docházelo v místě kontaktu k rozpadu 
struktury tyček oxidu wolframu. Příčina zatím není jasná.     
Dr. Zemek se tázal na selektivitu připravených senzorů.  Mgr. Haviar: Selektivita senzorů vůči jiným 
redukujícím plynům než vodíku nebyla prozatím zkoumána. Bylo provedeno měření vzájemné citlivosti 
(cross-sensitivity) senzorů vůči kyslíku. Měření proběhlo v dusíku a umělém vzduchu. Ve shodě s již 
publikovanými pracemi se ukázalo, že bez přítomnosti kyslíku senzory nepracují.      
Prof. Král: Jaké jevy byly brány v potaz při odhadu rozdílu teploty mezi vrchní (povrchovou) a spodní 
stranou vzorku? Mgr. Haviar: Teploty byly určeny experimentálně. Teplota na povrchu vzorku je 
ovlivněna především ochlazováním vlivem proudícího plynu. Efekt ochlazování se nakonec ukázal 
jako nepříliš výrazný, pravděpodobně díky tomu, že plyn nejdříve proudí kolem topného tělesa a je tak 
lehce předehříván.   



doc. Řepa:  Dotaz týkající se problému zbytkové atmosféry v aparatuře – vodní pára/kyslík. Na jaké 
úrovni se musí pohybovat koncentrace kyslíku v pracovní atmosféře, aby docházelo k leptání 
uhlíkatých vrstev? Mgr. Haviar: Koncentrace kyslíku v pracovní atmosféře se při leptání pohybuje 
v rozmezí mezi 0,1% - 2%.  
doc. Řepa: Jaký byl mezní tlak v depoziční aparatuře? Jak vychází jeho řádové porovnání 
s parciálním tlakem kyslíku použitého pro leptání uhlíkatých vrstev? Mgr. Haviar: Mezní tlak byl na 
začátku experimentů ovlivňován netěsností ve vakuové aparatuře. Po jejím odstranění se mezní tlak 
aparatury pohyboval v řádu 10-5 Pa t.j. řádově nižší oproti parciálnímu tlaku připouštěného kyslíku  
(10-4 Pa). 
doc. Řepa (komentář): Otestování vlivu vody na leptací proces uhlíkatých vrstev je z pohledu pozdější 
průmyslové aplikace velice podstatné. Odstranění vody je ve výrobních průmyslových aparaturách 
velmi náročné a s jejím vlivem se tak musí vždy počítat.    
dr. Vorokhta: Jaká je výhoda použití nanodrátů oxidu wolframu oproti tenkým vrstvám v senzorických 
aplikacích?  Mgr. Haviar: V případě konduktometrických senzorů dochází při adsorpci plynů 
k ovlivnění vodivosti pouze v povrchové oblasti použitého materiálu. Citlivost senzorů prudce roste 
s narůstajícím poměrem povrchu vůči objemu připravených objektů. Díky téměř jednodimenzionální 
struktuře nanotyček případná adsorpce plynu ovlivňuje vodivost téměř celého objektu a citlivost 
senzoru je tak řádově vyšší než v případě kompaktní 2D tenké vrstvy.       
doc. Ošťádal: Čím je z pohledu struktury ovlivněna doba odezvy připravených senzorů? Existuje 
nějaká strategie vedoucí k snížení doby odezvy senzorů? Mgr. Haviar: Problém souvisí s nízkou 
citlivostí senzorů. V případě testování vyšší koncentrace plynů (jednotky procent) byla doba odezvy 
okolo 15s, což je srovnatelné s čerpací konstantou aparatury. V případě testování koncentrací v řádu 
ppm musí být kvůli nízké citlivosti senzorů snížena pracovní teplota, čímž se výrazně prodlužuje doba 
odezvy senzorů. 
prof. Matolín (komentář):  Je třeba zvolit vhodný senzor pro vhodnou aplikaci. Vize pro zmiňované 
nanostrukturované senzory je jejich použití společně s planárními vodíkovými palivovými články v „on 
chip“ aplikacích, kde by hrály úlohu detektoru těsnosti systému. Potenciální úniky zde nehrozí 
výbuchem, odezva senzoru proto nemusí být okamžitá. Spíše by se jednalo o předcházení 
dlouhodobým ztrátám výkonu/paliva.   
6) Během rozpravy uchazeč reagoval přesvědčivě a dokázal odpovědět na položené dotazy. Po 
ukončení diskuse předseda uzavřel veřejnou část obhajoby a proběhlo tajné neveřejné hlasování.  
7) Po vyhlášení jednoznačného výsledku hlasování přítomní blahopřáli Mgr. S. Haviarovi k úspěšné 
obhajobě a rozhodnutí komise udělit akademicko-vědecký titul Ph.D. Předseda, po konstatování, že 
materiály budou postoupeny vědecké radě MFF UK a RDSO 4f-5, ukončil řízení a poděkoval všem 
přítomným za účast.  
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