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Předložená práce se věnuje rtg studiu tenkých vrstev TiO2 a využívá širší škálu této techniky. 

Významnou část tvoří především studium teplotního i časového vývoje strukturních parametrů 

těchto vrstev. Jedná se o aktuální problematiku, jelikož materiál vykazuje řadu zajímavých 

vlastností, které lze využít v praxi. Je to především fotokatalytická aktivita a hyperhydrofilicita 

po ozáření UV zářením. Tyto jevy souvisí také s tvorbou párů elektron-díra po tomto ozáření. 

Výzkum tenkých vrstev se zaměřuje jednak na možný posun zakázaného pásu do oblasti 

viditelného záření pomocí dopantů a také na optimalizaci depozičních podmínek pro získání 

vrstev s požadovanými vlastnostmi, jelikož tyto závisí na fázovém složení (oxid titaničitý má 

více fází, z nichž tři jsou běžnější – anatas, rutil a brukit), ale také výrazně na mikrostruktuře. 

Z tohoto hlediska byl výběr metody vhodný, ale zcela jistě by bylo velmi užitečné použít i další 

komplementární metody, zejména elektronovou miroskopii. Studované vrstvy byly připraveny 

pomocí nevyváženého duálního magnetronu na ZČU Plzeň, což považuji za adekvátní volbu, 

protože se jedná o pracoviště s dobrou mezinárodní prestiží a bohatými zkušenostmi v této oblasti 

a navíc lze touto technikou připravit dobře definované vrstvy. 

Vlastní text práce je na 104 stranách. Ve stručném úvodu autorka nastiňuje problematiku 

zkoumaných vrstev a cíle práce. V druhé kapitole se pak věnuje struktuře a zmíněným důležitým 

vlastnostem TiO2, zejména jejich stručné charakteristice a vysvětlení jak fungují. Kapitola třetí je 

věnována popisu rtg metod, jednak používaných difrakčních geometrií, jednak způsobu 

vyhodnocování jednotlivých zkoumaných parametrů. Zvláštní kapitola je věnována tzv. „total 

pattern fitting“ spočívající v aproximaci celého difrakčního vhodnou funkcí s více parametry a 

optimalizaci těchto parametrů (fitování) najednou nebo spíše iteračně postupně. Tento software 

vznikal zřejmě paralelně s prací. 

Výsledky práce jsou uvedeny ve třech kapitolách. První, nejkratší je věnována stejně tlustým 

vrstvám připraveným za různého parciálního tlaku kyslíku a výsledky byly korelovány s měřením 

úhlu kapky. Nejlepší hydrofilicitu vykazovaly anatasové nanokrystalické vrstvy připravené za 

nejvyššího tlaku po žíhání na 400 ºC. 

V další kapitole byly studovány připravené nanokrystalické vrstvy o různých tloušťkách od 100 

nm do 2000 nm. V nejtenčích vrstvách dominovala fáze rutilu a s rostoucí tloušťkou vrstvy rostl 

podíl anatasu. Středně tlusté vrstvy byly následně měřeny i s různými vemi malými úhly dopadu, 

kde se ukázalo, že v horní vrstvě není žádný rutil. Lze říci, zda je na rozhraní čistý rutil či směs 

s anatasem?  Ukázalo se, že nanokrystalické vrstvy jsou poměrně stabilní až do teplot cca 500 °C.  

Zdá se, že pokud jsou v nanokrystalických vrstvách přítomny obě hlavní fáze, jsou píky rutilu 

výrazně širší, což zřejmě indikuje menší krystality. Je možné toto zobecnit a nebo to bylo 

pozorováno jen na těchto vrstvách?  



Za nejzajímavější výsledky pokládám ty, které byly získány při podrobném studiu 

krystalizace různě tlustých amorfních vrstev in-situ nejen v závislosti na teplotě, ale i časové 

závislosti vývoje mikrostruktury. Ty jsou popsány v nejrozsáhlěkší části práce, v kapitole ... 

Ukázalo se, že s časem krystalizace dochází k posuvům difrakčních maxim a změnám poměru 

intenzit různých difrakčních maxim hkl. Přitom tyto změny byly různé pro různé tloušťky vrstev. 

Autorka je pak dala do souvislosti tím způsobem, že posuny indikovaly vznik tahových napětí, 

která bránila další krystalizaci a způsobovala tloušťkovou závislost rychlosti krystalizace. Tato 

zbytková napětí byla podrobně studována za pokojové teploty a to dvěma různými způsoby – 

klasickou tzv. sin2 metodou na několika různých reflexích hkl, kdy se ukázala významná 

anizotropie napětí a pak pomocí detektorového skenu také z různých reflexí, kdy již ale bylo 

nutné tu elastickou anizotropii znát. Vcelku překvapující se jeví absence experimentálních 

monokrystalových elastických konstant v literatuře. Nicméně použité vypočtené konstanty 

evidentně vedly k dobrému vysvětlení uvedené anizotropie. V této souvislosti považuji za velmi 

přínosné rozšíření softwaru MSTRUCT pro vyhodnocení difrakčního záznamu o vliv 

anizotropních zbytkových napětí a také vliv textury, i když texturní popis je velmi jednoduchý a 

asi na řadu případů nestačí. V práci není podrobně uvedeno, jakým způsobem probíhalo fitování 

záznamu, tzn.  které parametry byly zpřesňovány, s jakou strategií. Myslím, že asi nebyly 

zpřesňovány najednou všechny parametry uvedené v kapitole 4. Zajímalo by mně, zda autorka 

uvažovala také o možné příčině posunu píků s časem žíhání díky možné změně obsahu kyslíku. 

Sledovala autorka závislost teploty fázového přechodu na typu substrátu resp. vliv substrátu na 

přednostní orientaci vrstev? 

Důležitým, i když v podstatě negativním, poznatkem pro tyto vrstvy se ukázalo i to, že 

prakticky nelze připravit nanokrystalické vrstvy s velikostí krystalitů kolem např. 10 nm žíháním 

amorfních vrstev, jelikož ihned v začátku krystalizace se rostou relativně velké krystality. 

Před závěrečné shrnutí je zařazeno ještě srovnání s vrstvami připravenými odlišnými 

metodami fyzikální depozice a metodou sol-gel. V první případě zřejmě nebyly vzorky série tak 

dobře definovány jako vrstvy připravené nevyváženým magnetronem (tloušťkové 

nehomogenity). Základní poznatky, tedy tloušťková závislost krystalizace a souvislost s napětím 

byly ale víceméně prokázány. Ve druhém případě by bylo třeba podrobnější studium. Je ale 

patrné, že tyto vrstvy se chovají odlišným způsobem zejména, co se týče vývoje velikosti 

krystalitů a fázové transformace.  

Výsledky byly publikovány v celkem 11 různých publikacích, kdy ale pouze na jedné je 

autorka jako uvedena jako první. Všechny práce a výsledky trpí tím, že nejsou zcela aktuální, což 

je ale dle mých informací způsobeno rodinnými důvody, kdy doktorandka na dlouhou dobu 

musela studium přerušit a nemůže ho dále prodlužovat.  Přesto si myslím, že předložená práce 

velmi dobře vyhovuje požadavkům na disertační práci a doporučuji ji k obhajobě.  
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