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RNDr. Peter Matvija zahájil Ph.D. studium roku 2013 a navázal tak na práci diplomovou a několik
studentských  projektů  řešených  ve  skupině  tenkých  vrstev.  Během  studia  se  zabýval  využitím
řádkovací  tunelové  mikroskopie  (STM)  pro  studium  pasivace  křemíkových  povrchů  na  atomární
úrovni. 

Ve své disertační práci kandidát shrnuje své poznatky a nejdůležitější výsledky. Práce obsahuje jak
obecný úvod do studované problematiky, tak výsledky prezentované formou komentovaného souboru
pěti publikací z renomovaných časopisů, u tří z nich je kandidát prvním autorem. Publikace zároveň
dokládají aktuálnost studované problematiky.

V první kapitole je přehledně prezentován teoretický základ techniky STM spolu s obecnějšími
principy potřebnými k pochopení problému (tunelový jev, elektronická struktura pevných látek…).

Druhá kapitola popisuje techniku STM z praktického hlediska včetně vymezení reálných možností,
a dále konkrétní uspořádání použitého experimentu.

Ve třetí až šesté kapitole je pomocí originálních výsledků postupně nastíněna cesta k praktickému
využití pasivovaných povrchů. Nejdříve autor na příkladu interakce organické molekuly acetofenonu
s nepasivovaným  povrchem  křemíku  demonstruje  vysokou  reaktivitu  takového  povrchu  a  z  toho
vyplývající  potřebu  pasivace.  Samotnou  pasivací  vrstvou  kovu  se  zabývá  v  4.  kapitole,  následně
v kapitole 5 je prezentován vliv této pasivace na interakci kovových atomů s povrchem. Stěžejní je
potom kapitola 6, popisující dosažené výsledky s růstem a řízením nanostruktur tvořených organickými
molekulami  na  pasivovaném  povrchu.  Především  tyto  výsledky  jsou  významným  přínosem  pro
vědeckou komunitu. Cíle práce tedy považuji za velmi dobře splněné.

Peter  Matvija  prokázal  schopnost  samostatné  vědecké  práce  –  od  přípravy  experimentů
v podmínkách UHV přes jejich realizaci, zpracování dat, až po fyzikální interpretaci, sepsání rukopisu
a  úspěšnou publikaci.  Vyzdvihl  bych schopnost  rozpoznat  zajímavý problém a motivaci  najít  jeho
vysvětlení. 

Výsledky  kandidát  průběžně  úspěšně  prezentoval  na  mezinárodních  konferencích  formou
přednášek. Vědecké schopnosti uplatnil při řešení několika grantů.

Závěrem konstatuji, že Peter Matvija prokázal schopnost samostatné vědecké práce na mezinárodní
úrovni. Odbornou i formální úroveň disertační práce hodnotím jako velmi vysokou. Doporučuji, aby
mu po úspěšné obhajobě byl udělen titul Ph.D.
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