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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Práce měla za cíl najít parametry optimální pro přípravu anizotropního povrchu křemíku s 
minimem defektů, a otestovat jeho interakci s organickými molekulami. Po provedení rešerše 
odborné literatury a jejím studiu byl vybrán povrch Si(100) pasivovaný nanoklastry india. Sérií 
experimentů pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu autor nalezl vhodný způsob přípravy 
povrchu s minimem defektů, což považuji za první významný výsledek. Následně provedl sérii 
experimentů s depozicí phthalocyaninů na tento povrch, zpracováním dat zjistil, že 1) při menších 
pokrytích vzniká podél atomárních schodů periodická jednodimenzionální struktura a 2) při 
pokrytí jednou kompletní vrstvou molekul dojde ke vzniku uspořádané 2D struktury.

Výsledky jsou originální a autorův přínos zásadní. Autor na potřebné úrovni zvládl náročnou 
techniku řádkovací mikroskopie a přípravu vzorků v ultra-vysokém vakuu. Formální nedostatky 
jsem nezaznamenal, vřele doporučuji uznat jako práci bakalářskou.
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