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Předložená bakalářská práce slečny Šárky Chlupové je zaměřena na problematiku kontaktování 
struktur velmi malých rozměrů pomocí elektronové litografie (EBL) v řádkovacím elektronovém 
mikroskopu (SEM). Práce byla experimentálního charakteru a pro její řešení bylo nutné si osvojit 
práci s mikroskopem SEM, který byl k vlastní litografii použit, a s mikroskopem atomárních sil, 
pomocí kterého byl kontrolován povrch rezistů po jednotlivých krocích EBL. Toto slečna 
Chlupová zvládla za relativně krátkou dobu, projevila se jako experimentálně zdatná a samostatná. 
V rámci řešení práce nejdříve testovala přípravu jednovrstvých rezistů na povrch křemíku pomocí 
techniky odstředivého lití a jednotlivé parametry dílčích procesů EBL tak, aby proces elektronové 
litografie proběhl úspěšně. Nalezení vhodných parametrů pak vedlo k přípravě a testování 
dvouvrstvých rezistů, které jsou vhodnější pro realizaci EBL na nevodivých substrátech, protože 
umožňují aplikaci vodivé mezivrstvy minimalizující nežádoucí vlivy nabíjení. Na připraveném 
dvouvrstvém rezistu opět byly optimalizovány expoziční dávky elektronovým svazkem. Vhodné 
kombinace tloušťky elektronových rezistů, parametrů depozice a expozice elektronovým svazkem 
včetně pro nevodivé povrchy specifických pracovních postupů při EBL pak byly aplikovány ke 
kontaktování nanotyček WOx nesených na slídě. Výsledkem bylo vodivé propojení 
wolframoxidových nanotyček pomocí vytvořených nanokontaktů s makrokontakty. U takto 
nakontaktovaného senzoru byly následně úspěšně testovány jeho senzorické vlastnosti pomocí H2. 

Množství připravených a testovaných vrstev rezistů svědčí o tom, že slečna Chlupová 
přistupovala k řešení zadaného úkolu s notnou dávkou invence, píle a svědomitosti. Autorce se 
podařilo získat řadu dílčích poznatků o procesech, jednotlivých pracovních postupech a volbě 
parametrů při EBL na mikroskopech typu MIRA (Tescan). Za nejvýznamnější původní výsledek 
považují úspěšnou přípravu dvouvrstvé rezistové masky nanokontaktů na povrchu slídy bez 
aplikace vodivé mezivrstvy. Takto kontaktovaný senzor WO3/slída pak byl testován pro vodík. 
Získaná data, která svým obsahem nespadají do této práce, jsou významná a originální a 
v současné době jsou připravována k publikaci. 

Jako vedoucí práce jsem přesvědčena, že předložená práce svou kvalitou plně splňuje 
požadavky kladené na bakalářskou práci oboru aplikovaná fyzika.  
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