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Předmětem disertační práce je studium strukturních a chemických vlastností 

tenkovrstvových systémů na bázi oxidu wolframu. Strukturní a morfologické parametry vrstev byly 

studovány celou řadou různých metod, jako jsou reflexní difrakce rychlých elektronů (RHEED), 

fotoelektronová spektroskopie (XPS), řádkovací elektronová mikroskopie (SEM), mikroskopie 

atomárních sil (AFM) a transmisní elektronová mikroskopie (TEM). Chemická reaktivita vrstev 

byla zkoumána v mikroreaktoru v reálných tlakových podmínkách.  

Vrstvy oxidu wolframu jsou v laboratoři fyziky povrchů KFPP zkoumány již několik let 

vzhledem k aplikaci těchto vrstev zejména pro heterogenní katalýzu a detekci plynů. Možné se zdá 

být rovněž jejich použití v oblasti vývoje nových zdrojů energie. V předchozích pracích byly 

zkoumány především modelové systémy oxidu wolframu. Předkládaná práce je první, která se 

zabývá výhradně reálnými polykrystalickými systémy a jejich vlastnostmi měřenými za reálných 

reakčních podmínek. 

Práci je možné tematicky rozdělit do dvou částí. V první části bylo úkolem doktoranda 

provést systematickou studii strukturních a morfologických parametrů polykrystalických vrstev 

čistého a platinou dopovaného oxidu wolframu a jejich změn v závislosti na prováděných reakcích. 

Vrstvy byly připravovány magnetronovým naprašováním na dvou typech křemíkových podložek – 

pasivovaném křemíku a křemíku krytém aktivovanou uhlíkovou vrstvou. Obě podložky se výrazně 

odlišují jak strukturou výsledných vrstev, tak i možným použitím analyzačních technik. Ve druhé 

části se doktorand zabýval přípravou klastrů oxidu wolframu pomocí magnetronového naprašování 

s agregační komorou. Tato aparatura byla vyvinuta ve firmě HVM Plasma, kde je rovněž i 

umístěna. Práce doktoranda tak byla ztížena i nutností spolupráce s externím pracovištěm.  

Doktorand Jan Polášek aktivně a samostatně řešil většinu úkolů a problémů své disertační 

práce. V průběhu studia byl nucen se aktivně seznámit s řadou experimentálních technik jak z 

pohledu jejich teorie, tak i zpracování a interpretace výsledků. V průběhu prací prokázal dostatek 

znalostí i samostatnosti. Výsledky byly pravidelně prezentovány na mezinárodních konferencích 

formou posterů i orálních příspěvků a publikovány v mezinárodních recenzovaných časopisech. 



Část posledních výsledků se připravuje k publikaci v nejbližších měsících. Zde je nutné upozornit 

také na fakt, že doktorand podal sepsanou disertační práci ještě v průběhu svého čtvrtého roku 

studia. S tím souvisí rovněž i jeho bezproblémové plnění úkolů studijní části doktorandského studia. 

Disertační práce je rozdělena do 5 kapitol. Po stručném úvodu do řešené problematiky a 

nastínění motivace následuje teoretická část, která se podrobně zabývá několika použitými 

analyzačními technikami a rovněž teorií formování klastrů v agregační komoře. V další kapitole 

autor podrobně popisuje experimentální vybavení použité jako pro přípravu vzorků tak i jejich 

diagnostiku. Hlavní kapitola práce „Výsledky“ čítající 50 stran je rozdělena na dvě podkapitoly na 

základě dříve zmíněného tematického zaměření. Zde autor prezentuje výsledky experimentů, 

analyzuje a interpretuje výsledná data. Text je logicky členěn na podkapitoly na základě 

jednotlivých studovaných typů vzorků a studovaných jevů. Výsledky jsou dokumentovány řadou 

obrázků SEM mikrografií, interpretovaných fotoemisních spekter, reakčních křivek a dalšími 

experimentálními výsledky. 

Celkově je předložená disertační práce napsána přehledným způsobem a logicky členěna. 

Doprovodné ilustrace jsou na vysoké grafické úrovni. Prezentované výsledky jsou široce a kvalitně 

diskutovány a interpretovány a podpořeny 135 citacemi. Řada získaných výsledků je zcela 

originální a podstatně rozšiřuje naše vědomosti o struktuře čistých a dopovaných vrstev oxidu 

wolframu, jejich reaktivitě i mechanismu vytváření oxidových klastrů v agregační komoře.  

Odbornou úroveň práce je možné doložit faktem, že velká část předložených výsledků je 

publikována v renomovaných recenzovaných odborných časopisech. Dosud nepublikovaná část se 

v současné době připravuje k publikování. Je třeba vyzdvihnout velkou samostatnost při přípravě 

posledních publikací a zejména disertační práce, jejíž rukopis nevyžadoval výrazné změny 

vzhledem k podané finální verzi. 

Závěrem lze konstatovat, že se jedná o pěknou a kvalitní disertační práci, která dokumentuje 

schopnost autora řešit experimentální problémy fyziky, vyhodnocovat a interpretovat získaná data. 

Práce doktoranda v laboratoři byla bezesporu přínosem a dokazuje schopnost doktoranda 

samostatně a tvořivě přistupovat k řešení úkolů. Složením předepsaných zkoušek a fundovanou 

interpretací získaných dat doktorand prokázal dostatečné teoretické znalosti a připravenost pro 

samostatnou vědeckou činnost. Doporučuji proto předloženou práci přijmout k obhajobě a uznat 

jako doktorskou disertační práci.  
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