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 Předmětem disertace je studium reálné krystalové struktury a vybraných vlastností 

vrstev oxidu titanu magnetronové deponovaných. Pozornost doktorandky se soustředila jak 

na studium procesů získání nanokrystalické struktury žíháním vrstev amorfních, tak 

i na podmínky depozice pokrytí, která jsou přímo nanokrystalická a na jejich povrchové 

a strukturní charakteristiky. Kromě toho obsahuje předložená práce rovněž výsledky komplexní 

rtg difrakční diagnostiky studovaných vzorků včetně jejich teplotní stability. 

 Téma disertační práce je velmi aktuální, neboť tenké vrstvy oxidu titanu se v posledních 

letech těší stále většího zájmu vědců i aplikační sféry. Díky svým fotokatalytickým, 

antibakteriálním vlastnostem a vysoké smáčivosti vody nachází širší využití v průmyslu 

i v medicíně. Tyto vlastnosti jsou však velmi úzce závislé na stavu reálné struktuře vrstev, 

tj. na fázovém složení, zbytkových napětí, přednostní orientaci krystalitů apod. Je tedy patrné, 

že detailní a komplexní znalost vlivu parametrů technologie na povrchové a strukturní 

charakteristiky těchto vrstev se stává nezbytným předpokladem pro jejich cílevědomé využití. 

Vytyčená koncepce předurčuje významný přínos dosažených výsledků pro oblasti vědného 

poznání a praxe. 
 Předložená disertace je napsána anglicky a má 111 stran. Textová část je členěna 

do deseti kapitol doplněných obsáhlým seznamem literatury a přehledem publikační činnosti 

uchazečky. Po úvodu následují čtyři kapitoly obsahující stručný přehled krystalové struktury 

a základních vlastností oxidu titaničitého, principy použitých rtg difrakčních metod 

k charakterizaci zkoumaných vrstev a velmi stručný popis magnetronového nanášení vrstev. 

Úroveň výkladu současného stavu problematiky řešené v disertační práci je vysoká. Text 

je koncipován účelně a zpracován s přehledem. 
 Experimentální část tvoří téměř 50 % obsahu textové části disertace a je účelně 

rozdělena do tří kapitol. Text obsahuje vše potřebné pro popis zkoumaných vzorků a použitých 

měřících metod. Experimentální metody, které doktorandka při řešení použila, jsou adekvátní 

vytyčeným záměrům a byly aplikovány vhodným způsobem. Zjištěné výsledky a závislosti 

z analýz jsou podrobně hodnoceny (komentovány) v každé z tří kapitol (6.2, 7.6, 8.10) 

obsahujících úctyhodný objem experimentálních zjištění. Závěr práce (Kap. 10) shrnuje hlavní 

poznatky dosažené doktorandkou. 

 Je nutno vyzvednout publikační aktivitu Mgr. Chlanové, která zahrnuje i články 

v prestižních zahraničních časopisech a prezentace na významných mezinárodních 

konferencích. 

 

 



 Z věcného hlediska bych měl následující závažnější připomínky: 

 Rád bych viděl konkrétněji formulované cíle práce. Těm je obvykle věnována zvláštní 

kapitola práce. Odpovídající stručnou zmínku lze nalézt v úvodu disertace (Introducion) 

na stránce 2, považuji ji však za poněkud nedostačující. 

 Zatímco naměřené (vyhodnocené) fyzikální veličiny v tabulkách jsou vždy uvedeny 

s experimentální chybou, nepodařilo se mi najít v disertaci jedinou zmínku 

o nepřesnosti kterékoliv hodnoty vynesené do grafu. I kvalifikovaný odhad nejistoty 

experimentálně zjištěných charakteristik by přispěl k diskuzi o vzájemném vztahu 

naměřených hodnot. 

 V úvodu kapitoly 7 uvádí autorka, že vrstvy připravené jako nanokrystalické byly 

naneseny na skleněné nebo křemíkové podložky. V dalším textu však není vždy zřejmě, 

ke kterým vzorkům se uváděné výsledky vztahují. Byla pozorována závislost 

studovaných strukturních charakteristik na typu substrátu? 

 

Tyto prohřešky však nepovažuji za významné a jsou zřejmě projevem nezkušenosti 

autorky s přípravou rozsáhlejšího textu. 

 

Práce má dobrou formální koncepční i obsahovou úroveň.  K porozumění textu 

přispívá řada názorných obrázků a fotografií. 

 

Žádám doktorandku, aby při obhajobě své práce blíže specifikovala svůj vlastní podíl 

na rozšíření softwaru M´Struct vyvinutého na pracovišti prof. Kužela pro zpracování celého 

difrakčního diagramu. Uvítal bych v této souvislosti i literární odkaz na program FOX, jehož 

rozšíření je M´Struct (viz kap. 4.1). 

 

 

Uchazečka prokázala odpovídající znalosti v oboru Fyzika kondenzovaných látek 

a materiálový výzkum, cíle disertační práce byly splněny v předpokládaném rozsahu. 

 

Závěr 

 

Konstatuji, že disertace Strukturní studium nanokrystalických oxidových vrstev 

Ti02 a jejich teplotní stability je dokladem vysoké dovednosti 

 

Mgr. Ley Chlanové 

 

v oboru Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum. Dosažené původní vědecké 

výsledky prokazují schopnost doktorandky samostatně tvořivě vědecky pracovat. 

Předložený spis splňuje odborná i formální kritéria kladená na disertační práce. Práci 

doporučuji k obhajobě. 
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