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'Vývoj 
senzorů na bázi porézního křemíku..

Posuzovanou práci |ze zaÍadit mezi moderní studie z oblasti mezioborového výzkumu
nových materiálů, které mají významné fyzikáLně chemické vlastnosti s potenciální moŽností
využití, v tomto případě v analytické praxi. Doktorská práce, která byla vypracována na

katedře anďýické chemie a katedře chemické fvziky a optiky UK v Ptaze, úspěšně navazuje
na předchazející výsledky dosaŽené vtéto oblasti na uvedených pracovištích a vychází
zýznamného objevu z přelomu 80. a 90. let minulého století, kdy byly poprvé pozorovány a

popsany fotoluminiscenční vlastnosti porézního Kemíku. Tento objev byl pochopitelnou

výzvou k hledání moŽnosti uplatnění této ýznamné vlastnosti křemíku, v daném případě pak

pro její uplatnění při wývoji senzorů pro analytické využití.
Snaha o využití porézního Kemftu a jeho optimalizaci z hlediska zlepšení

fotoluminiscenční senzorové odezvy byla také hlavním záměrem předkládané práce, která

úspěšně navázala na dosavadní výsledky školitelů dizertzur.Ía (doc.I.Jelínek, doc.J.Dian) i již
obháj"''o,' doktorskou studie (T.Chvojka). Skutečnost, že jsem mohl posuzovat některé

předchazející výsledky daných pracovišť v této oblasti, mi usnadnila rychlejší orientaci

v problému, pochopení kontinuity vyzkumné práce i objektivnější posouzení qýsledků této

studie. A jlžzde|zeÍíci, že hodnocenápráceje svým rozsahem i kvďitou bezpochyby více
než důstojn;ým pokračováním zdirně se rozvíjejícího sfudia zajímavé oblasti instrumentální

analýické chemie.
Z hlediska vlastního zaněřeru doktorand věnoval pozornost třem směrům qýzkumu daného

problému. Především se zaměřil na oblast fotoluminisceněď senzorové odezvy porézního

křemíku v kapalné a plyrrné fázi, včetně snahy po vysvětlení vlastního mechanismu

probíhajících fyzikáInich a chemických dějů' Druhá ěást sfudie je zaměŤena na
^firnkcionalizaci 

porézního křemíku vhodnými modiťrkacemi jeho povrchu (vyuŽití

ftďocyaninu kobaltnatého, deponování tenkého filmu polypynolu, hydrosilylační reakce na

povrchu křemíku, oxidace a funkcionaIizace povrchu methyl -10-undecenoátem) a studium

zmén jeho vlastností, které uvedené firnkcionalizace rryvoIávaJí. Novy pohled pak na

studovanou problematiku pírnáší třetí okruh studie, tj. snaha po zlepšení rczpoznávaci
vlastnosti senzoru současn1im měřením změn intenzity fotoluminiscence a časové konstanty
jejího dohasínání v závislosti na koncentraci analytu.

Z experimentálního hlediska autor disertace zv|ádl celou řadu moderních chemických a

ffzikálních metod, které použil při přípravě vzorkli (eleknochemická příprava porézního

křemíku a funkcionďizacejeho powchu _ ýzikáIrlt adsorpce, elektrodepozice polymemího

filmu, oxidaění a hydrosilylační reakce), při jejich ýzikálně _ chemických charakterizacich a

především při vlastním měření fotoluminisceněních vlastností v kapalné a plynné fáni za

vyufití nekomerční přístrojové techniky.
Vlastní sepsání práce včetně její kompletace příslušným doprovodným materiálem plně

odpovídá vysoké kvalitě studie. Přes stručnost úvodní textové části práce, která byla
umožněna vložením příslušných separátů pokr.'.fo'ajích veškeré získané výsledky, ětenář získá
nezbýné informace o studovaném problému (84 citací), zétměru a cíli práce i použiých
experimentálních technikách z hlediska preparativní postupů i vlastních $zikálně-
chemických měřeních. Závěr úvodní časti pak představuje výstiŽné zhodnocení všech

dosažených výsledků včetně nastínění dalších moŽných směrů ýzkumu v dané oblasti i
zmínku o možnosti uplatnění výsledků. o kvalitě výsledku nejlépe svědčí již zmněná



/

přílohová část práce (separáty publikovaných prací) a především přehled autorovy publikační

činnosti, kteý zahrnuje mimo řady příspěvků na sjezdech a konferencích i 9 převáŽné

zabraničních publikací (z toho 3 v tisku), které prošly příslušným recenzrrím řízením.

Při posuzovrání studie jsem měl jako oponent ulehčenou situaci. Jak již bylo uvedeno,

prakticky všechny vpráci uvedené výsledky jlž by|y prezentovány a odbornou veřejností

prťutv (tecenzni Ťízeni). Níže proto uvádím podle mého názoru několik nevýznamných
připomínek a některé nríměty do diskuse:

1. Práce se nevyhnula několika formálním nedostatkům, ze kteých |ze upozomit na

některé nesprávně uvedené pojmy (body tiání' dvojmocný oxidační stav) a formulace
(tvorba barevných komplexů ftalocyaninu s prvky hlavních podskupin)

2. Chybí podrobnejší zdůvodnění výběru látek použitých k funkcionalizaci powchu

křemíku
3. Byla sledována stálost měřených vzorků v závislosti na jejich stárnutí everrt. vlivu

stanovovaných látek?
4. Je možné získané qýsledky srovnávat s parametry, které vykazují senzory využívané

v analyické chemii a za\ožené například nabézijiných materiálů

Výše uvedené kladné hodnocená práce a i skutečnost, že v posudku uvedené připomínky

nesnižují její uroveň umoŽňuje oponentovi konstatovat, že Mgr. Vladimír Vrkoslav prokáza|

schopnost samostatně Se orientovat v moderní analýické chemii, zvLáď|' naročné

experimentální techniky, zdárné interpretoval naměřená ďata a na jejich záHadé vyvodil

odpovídající závéry, které přispívají krozvoji instrumentílní anďytické chemie. Doporučuji

próto pníci k dalšímu řizerujako podklad k udělení příslušné vědecké hodnosti.

Y Praze 17.8.2006
kat. anorganické chemie PřF UK
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