
Posudek
doktorské disertační práce Mgr. Vladimíra Vrkoslava,
nazvané ,, Vývoj senzorů nabázi porézního křemíku.,

Cí|em předIoŽené doktorské disertační práce bylo studium foto|uminiscenční odezvy
porézního křemíku na některé organické |átky, především n.alkoho|y, v plynné a kapa|né f ázi , přičemž
by|y s|edovány v|astnosti povrchu připraveného čistého porézního křemíku a porézní křemík
s povrchem dá|e funcionalizovaným vhodnými organickými sloučeninami'

JiŽ v samém úvodu bych rád zdůraznil, Že námět práce je velmí aktuá|ní a dosaŽené výs|edky
budou v budoucnosti zce|a jistě uŽitečné při studiu a ap|ikaci foto|uminiscenčních senzorů. Aktuálnost
a význam tohoto studia ukazuje iskutečnost, Že by|o předmětem 6 pub|ikovaných původníchprací a2
prací odes|aných do tisku. V této souvis|osti bych se rád otáza| na rozsah a charakter příspěvku
autora disertace' protoŽe veškeré pub|ikace majívětší počet autorů.

Autor experimentovaI promyš|eně a je třeba ocenit to, Že se nesoustředil pouze na optické
aspekty prob|ému, aIe snaŽiI se rovněŽ získat informace o charakteru funkcionalizovaných vrstev a
jejich interakcích se sIedovanými ana|yty. Y závěru naznačiI rovněŽ praktickou analytickou apIikaci
vyvíjených senzorů v senzorových po|ích elektronických nosů a jazyků.

C|enění práce je tradiční, Iogické, je moŽno konstatovat, Že autor věnova| přípravě práce
přiměřené úsi|í' pracova| zodpovědně a systematicky' Ve|m| oceňuji, Že se doktorand v práci vyhnuI až
na jednu či dvě výjimky s|angovým výrazům

Nyní něko|ik připomínek:

- domnívám se, Že je zbytečné věnovat se v doktorské disertační práci zák|adním pracovním
charakteristikám senzorů (kap.2.1.2.), postačilo by uvést jejich výčet a odkaz na příslušnou literaturu,
- rovněŽ je zbytečné v disertaci uvádět zák|ady anorganické chemie (úvod kap 2'2'1'),
- nevhodnějenazvánakap.3.1.,výrobousevŽdymíníhromadnáprůmyslováprodukce,zdesejedná
o přípravu,
- rovněŽ nevhodně je nazvána kap..3.3.3. ,,oxidace...

K doktorandovi mám následující dotazy:

1. ByIa měření na po|ypyrroIem, ftaIocyaninem a cyk|odextrinem modifikovaném porézním Si
opakována po delší době (něko|ika dnech či týdnech) a pokud ano, jaká by|a d|ouhodobá
stabiIita signálu?

2, Jaká je čistota pouŽívaného podk|adového Si a připraveného porézního křemíku a rovněŽ jaké
nároky na čistotu jsou k|adeny na pouŽívané chemikalie

Na závěr: Autor přesvědčivě dokazuje' Že je p|ně připraven k samostatné vědecké práci.
Před|oŽená disertace sp|ňuje veškeré požadavky, k|adené zákonem, a proto doporučuji, aby autorovi

Mgr. V|ad imíru Vrkoslavovi

by|a, po úspěšné obhajobě, udě|ena vědecká hodnost PhD.

Doc.lng. Radko Volf, CSc.
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