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Tématem předložené dizertační práce je perspektivní problematika optických senzorů na bázi rezonančního jevu 
povrchových plazmonů (SPR), za účelem aplikací těchto optických senzorů pro monitorování změn indexu lomu, 
zejména pro biologickou a chemickou charakterizaci látek a materiálů. Práce se věnuje jak teoretickému, tak i 
experimentálnímu studiu takovýchto senzorů, respektive pokročilým mřížkovým strukturám, na kterých jsou tyto nové 
senzory založeny, s ohledem na jejich aplikace a nové techniky využití, konkrétně pak zejména platformě umožňující 
multiplexování aplikovaných vlnových délek (WDM technika). Ačkoliv jsou idea využití rezonancí povrchových 
plazmonů pro monitorování změn indexu lomu (a tedy obecně pro senzoriku) i první praktické realizace známy již delší 
dobu, jedná se o problematiku vzhledem k silnému aplikačnímu potenciálu stále vysoce aktuální a perspektivní, v tomto 
ohledu je vysoce aktuální i samotná dizertační práce. V současné době navíc potřeba aplikací založených na SPR 
principu, podporovaná mj. zejména požadavky výzkumu biologického, chemického a lékařského, naopak velmi silně 
narůstá. Nejčastěji jsou v obecném kontextu tyto senzory s povrchovými plazmony (SP) realizovány jednou 
z následujících technik, jak je i v práci přehledně demonstrováno, pomocí hranolu, difrakční mřížky (nebo obecnější 
struktury), nebo optického vlnovodu respektive optického vlákna; každý přístup má přitom pochopitelně své výhody, 
nevýhody i specifické oblasti použití. Pro vlastní práci byl vybrán jako perspektivní přístup pomocí difrakčních mřížek, 
pozornost je přitom věnována originálním oblastem využití takovýchto mřížek, jakožto plazmonových vazebních členů, 
umožňujících excitaci dvou či více SPR. Práce představuje vyváženou kombinaci teoretických i experimentálních 
přístupů ke studiu a senzorové aplikaci takovýchto struktur. V teoretické rovině se dizertace věnuje zejména 
problematice SP na difrakčních mřížkách (pomocí analytického i numerického pohledu, realizovaného jak pomocí 
diferenciálních tak i integrálních technik). Diferenciální techniky jsou zde přitom reprezentovány nástrojem založeným 
na rigorózní metodě vázaných vln (GSolver), integrálních techniky potom nástrojem založeném na integrální metodě 
difrakce na mřížce (PCGrate). SPR senzory založené na WDM principu jsou poté analyzovány a teoreticky 
optimalizovány, vzhledem k rozlišení, šumu a přeslechům odezev senzoru. V praktické rovině se pak práce detailně 
věnuje experimentální realizaci vhodných, pomocí simulací navržených a optimalizovaných, senzorových struktur, 
založených na multidifrakčních (a speciálně braggovských) strukturách.  

Posuzovaná dizertační práce má 93 stran, obsahuje 84 obrázků a 9 doplňujících tabulek, odkazů na literaturu je 
uvedeno 143. Autor dizertace přitom publikoval, jak podle seznamu literatury v závěru práce, tak podle WoS údajů, 
několik prestižních publikací (např. OE 2012; J. Nanoscience and Nanotechnology 2011; OL 2007; Optical Sensing 
Technology and Applications 2007; Sensors and Actuators B 2006), dále řadu recenzovaných článků v konferenčních 
sbornících (např. SPIE) a prezentací. Práce je členěna do devíti hlavních kapitol, včetně podrobného úvodu do 
problematiky, závěru, poděkování, přehledu literatury, seznamu tabulek a seznamu použitých zkratek. První kapitola 
práce se podrobně věnuje úvodu do celé studované problematiky, jsou přehledně diskutovány jak základy fyziky 
povrchových plazmonů jako takových, jejich rezonancí a způsoby jejich generace (hranolové, mřížkové, resp. 
integrovaně - optické vazební členy), spolu s biosenzory založenými na povrchových plazmonech. V závěru první 
kapitoly jsou také stručně diskutovány přístupy k modelování interakce světla na difrakčních mřížkách, je také podán 
přehled technologií pro experimentální realizaci takovýchto struktur.  

Na základě tohoto úvodu do problematiky jsou ve druhé kapitole stanoveny cíle vlastní dizertační práce, tedy výzkum a 
aplikace pokročilých difraktivních struktur - mřížek, umožňujících multiplexování aplikovaných vlnových délek (tzv. 
multidifrakční mřížky). Poté následuje ve třetí kapitole hlavní teoretická část práce týkající se vlastní teoretické studie, 
zabývající se simulacemi a optimalizacemi klíčových mřížkových i optických parametrů (jak pro konvenční tak 
multidifrakční mřížky). Tato studie je následována analýzou citlivosti SPR k indexovým změnám. V dalších částech 
této kapitoly je detailně diskutována metoda multiplexování vlnových délek, pro případ dvou a tří SP, jakož i porovnání 
této senzorové platformy se standardním případem. Pro vlastní analýzu, tedy modelování reflektivit a charakteru 
interakce, byly aktivně použity rigorózní mřížkové difrakční metody, jmenovitě rigorózní metoda vázaných vln 
(RCWA, program Gsolver) a integrální metoda (IM, program PCGrate), integrální metoda byla přitom preferována, 
neboť zaručovala konvergenci i větší efektivitu simulací. Na základě srovnávací studie mřížkových metod i analytické 
teorie jsou závěrem diskutovány výhody a nevýhody obou metod. Dále jsou v této části přehledně představeny 
výsledky modelování vlivu parametrů na vazbu optické vlny do vlny povrchového plazmonu, jsou nalezeny optimální 
konfigurace řady praktických parametrů: periody mřížek, hloubky modulací mřížek, vliv profilu mřížek (zahrnutím 
první i druhé harmonické), vliv konečné tloušťky metalické vrstvy, citlivost rezonance povrchového plazmonu na 
změny indexu lomu. Kapitola je uzavřena detailní analýzou parametrů navrhovaného uspořádání mřížkového 
biosenzoru, včetně citlivostí senzoru.  

Ve čtvrté kapitole je nejprve podrobně diskutována a vysvětlena experimentální část práce, zde je diskutována, 
v logickém sledu, v návaznosti na předchozí teoretické výsledky, jednak vlastní technologická příprava a realizace 
mřížkových struktur, z pohledu materiálů (použité materiály, jejich vlastnosti, zejména z hlediska jejich permitivit a 
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indexů lomu), postupu realizace SPR mřížkového vazebního členu (záznam speciálních difrakčních mřížek pomocí 
holografické metody, charakterizace mřížkových parametrů realizovaných mřížek, replikace zhotovených struktur, 
depozice kovových vrstev), vlastního WDM SPR senzoru, jeho kalibrací a konečně aplikací na WDM senzování (v 
rámci modelových experimentů), přičemž je detailně srovnáno a diskutováno několik platforem (senzor se dvěma a 
třemi konvenčními plazmony, senzor se dvěma braggovskými plazmony).  Zde musím vyzdvihnout důkladnost 
zpracování a detailní popis jednotlivých kroků, včetně diskuzí a srovnání jednotlivých přístupů či možností. Pátou 
kapitolou je celá dizertační práce uzavřena, včetně splněných cílů a výhledu na další výzkum v dané oblasti. Vlastní 
text práce je uzavřen poděkováním, přehledem použité literatury, seznamem tabulek a použitých zkratek.  

Po formální stránce je práce zpracována na standardní velmi pěkné grafické úrovni, přitom text není psán rozvláčně, se 
snahou o přesné a srozumitelné vyjadřování. Co se týče formální i stylistické úrovně anglického jazyka, v němž je 
práce napsána, pokud mohu posoudit, je na velmi solidní úrovni, překlepů a formálních chyb práce obsahuje malé 
množství, jsou navíc nepodstatného, drobného charakteru. Využití obrázků, grafů a tabulek je také adekvátní a 
efektivní. Dle mého názoru je struktura vlastní struktura práce zvolena vhodně, text je vyváženou kombinací 
teoretických přístupů i jejich praktických aplikací, s jasnými dopady na konkrétní výsledky. Pokud se 
týká terminologie, nenašel jsem žádné problematické či nesprávné použití, snahou autora je nově používané termíny 
dobře definovat a v daném kontextu vysvětlit.  

Z odborného hlediska považuji práci za jednoznačně přínosnou a velmi užitečnou pro další výzkum, úroveň 
prezentované dizertační práce je vysoká. Jsem dále přesvědčen, že výsledky mohou být velmi významné pro rozšíření 
praktických aplikací těchto studovaných struktur v rámci SPR senzorů. V teoretické oblasti považuji za hlavní přínos 
práce systematické simulace a intepretace chování speciálních navazovacích struktur ve formě multidifrakčních a 
braggovských mřížek. V oblasti experimentální pak zavedení a zejména autorovo zvládnutí řady technologických i 
charakterizačních technik a jejich aplikací pro studované senzory. Dizertant tak dle mého názoru zvládl danou 
problematiku v celé komplexní šíři tak, že je schopen bezpochyby další vlastní tvůrčí vědecké práce. Dizertant prokázal 
jak hluboké porozumění problematice, jak teoretické, tak experimentální, tak i cit pro praktické problémy a jejich 
řešení.  

Tato předložená dizertační práce přináší pochopitelně celou řadu podnětů a dotazů pro diskuzi, zde bych si dovolil 
následující dotazy a připomínky, k některým vybraným (podle časových možností) by se pak mohl dizertant v rámci 
obhajoby vyjádřit (3 kategorie dotazů: fyzikální (1-5), „techničtější” – modelovací (6-7), obecnější (8-9)). 

 
1) Dovolil bych si nejprve dotaz k Obr. 1 (str. 3), respektive bych poprosil o vyjasnění, jak je to s křížením disperze 

objemového plazmonu a tzv. čáry světla? Jaká je realistická situace pro zakázaný plazmonický pás (mezi 

frekvencemi 2P  a P ), v této souvislosti, jakých asi minimálních vlnových délek plazmonů je možno 

prakticky dosáhnout? 
2) Chtěl jsem se dále zeptat, k platnosti fázové synchronizace, podmínka (9) (str. 6), kde je komentována platnost pro 

mělké mřížky. Platí tato podmínka synchronismu i pro hluboké mřížky? Lze v souvislosti s používanými mělkými 
mřížkami hovořit také o rayleighovských rezonancích? Můžeme v této souvislosti dále uvažovat tzv. spoof 
plazmony (tedy plazmony již silně ovlivněné korugací povrchu)? 

3) Požádal bych dále dizertanta o jeho názor (viz str. 10 dole, reference [71]) na zřejmě nejlepší dostupné 
publikované rozlišení pro SPR biosenzor (5x10-9 RIU), nakolik jsou tyto výsledky spolehlivé a reprodukovatelné, 
bylo by možné se jim v rámci pracoviště dizertanta přiblížit?   

4) Pokud by čas dovolil, požádal bych dále o stručné přiblížení fungování SPR senzoru založeném na excitaci 
plazmonů s dalekým a krátkým dosahem, v čem je tato platforma výhodnějsí než standardní uspořádání s jedním 
plazmonem? 

5) Pokud se tak nestane již v rámci prezentace při obhajobě, poprosil bych o bližší komentář k fyzice braggovských 
povrchových plazmonů, ve srovnání s jednoduchými (např. v rámci jejich disperzní relace).  

6) Co se týče modelování, zajímalo by mne nejprve, zda by bylo možné uvažovat (pro velmi mělké kovové mřížky či 
jejich systémy - uvažované ve WDM SPR senzorech) i srovnání rigorózních simulací s čistě jednoduchou skalární 
teorií difrakce (založené na modulaci – ideálně reflexní, fázové mělké harmonické mřížky, pomocí transmitanční 
funkce)? 

7) Jakým způsobem byly v programu PCGrate modelovány multidifraktivní mřížky zmiňované v kapitole 3.2? Proč 
bylo limitováno modelování více jak tří difrakčních mřížek? 

8) Mohl by dizertant komentovat, jaká další vylepšení a rozšíření aplikačních oblastí by mohly, z jeho pohledu, 
přinést senzory realizované na komplexnějších (hlubokých, strukturovaných) mřížkových plazmonických 
nanostrukturách (kde dochází mj. např. ke koexistenci, resp. vazbě lokalizovaných a propagujících plazmonů).  

9) Konečně, bylo by možné komentovat, pro kterou aplikační oblast by se nově studované multidifrakční a 
braggovské senzory jevily zvláště výhodné, ve srovnání s jinými platformy realizací (klasická mřížka, hranol, ...)? 
 

Závěr: Předloženou dizertační práci je možno jednoznačně hodnotit jako vynikající a z odborného hlediska jako 
mimořádně kvalitní, vybrané uvedené dotazy a připomínky budou jistě také uspokojivě zodpovězeny. Všechny 
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stanovené cíle dizertační práce byly bezpochyby splněny. Práce přináší nové poznatky a je přínosná jak pro vlastní 
pochopení studovaných jevů, tak pro praktické aplikace, zejména v oblastech moderní SPR senzoriky. Získané 
výsledky tak, dle mého názoru, bezesporu přispěly a přispějí významně k rozvoji daného oboru, na mezinárodní úrovni. 
Práce svědčí o dizertantově dostatečné schopnosti zvládnout teoreticky složitou a komplexní problematiku, pracovat 
v ní s plným pochopením, samostatně a tvůrčím způsobem a zároveň kriticky hodnotit získané výsledky. To je také 
zřejmé z jeho dosavadních publikačních impaktovaných i dalších výstupů.  

Závěrem mohu prohlásit, že předložená disertační práce splňuje dle mého názoru požadavky na dizertační 
práce kladené příslušnými právními předpisy. Práci proto jednoznačně doporučuji k obhajobě pro získání 
akademicko-vědeckého titulu PhD.  

 

 

 
Ivan Richter 
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