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Diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací tenkých uhlíkových vrstev nanesených pomocí 
metody chemického nanášení na křemíkové substráty s cílem vyvíjet materiály, které by bylo možno 
používat jako terahertzové vlnovody. Těžištěm práce je experimentální příprava vrstev, optimalizace 
technologie  nanášení  a  zejména  charakterizace  vzorků  pomocí  měření  vodivosti,  hmotové 
spektroskopie  sekundárních  iontů  (SIMS),  Ramanovy  spektroskopie,  infračervené  spektroskopie  a 
spektroskopické elipsometrie.

V úvodní části je poměrně stručně a výstižně uvedena motivace práce včetně odkazů na příslušnou 
specializovanou literaturu. Z rozsahu této části vyplývá, že student podrobně prostudoval řadu zdrojů a 
dobře pochopil  příslušnou problematiku,  která se dotýká několika různých směrů.  Následující  část, 
věnovaná  experimentálním  metodám,  přiměřeně  detailně  a  přehledně  shrnuje  hlavní  principy 
příslušných technik a poskytuje dostatečný základ, nezbytný pro pochopení experimentálních výsledků 
uvedených níže. Rád bych vyzdvihl rozmanitost těchto metod, které student zvládl jak teoreticky tak 
prakticky;  podle  mého  názoru  je  tak  široký  záběr  v  porovnání  s  jinými  diplomovými  pracemi 
výjimečný.

Hlavní  část,  věnovaná experimentálním výsledkům, je  logicky uspořádána od metod nanášení přes 
základní měření proudových charakteristik v průběhu nanášení a dále výsledky žíhání až po pokročilé 
metody  charakterizace,  ukazující  relevantní  vlastnosti  připravených  vrstev.  Zřejmě  nejdůležitějším 
parametrem,  jenž  ovlivňuje  vlastnosti  vrstev,  je  teplota  substrátu  při  nanášení,  jež  pak může dosti 
zásadně ovlivnit výsledné vlastnosti. Nezanedbatelný význam má i celková tloušťka vrstev, která by 
z hlediska praktického využití měla být relativně velká, typicky několik mikrometrů, aby bylo možné 
dosáhnout  vlnovodného  chování.  Nelze  pochybovat  o  tom,  že  student  věnoval  experimentální 
charakterizaci vzorků které připravil mnoho úsilí a zřejmě odvedl velké množství kvalitní práce jak 
v laboratořích tak při zpracování získaných dat. Hlavní výsledky jsou pak přehledně shrnuty v krátké 
závěrečné kapitole.

Při detailnějším pročtení textu vyvstávají některé otázky, které by student podle mého názoru mohl 
zodpovědět při obhajobě práce. Tyto otázky uvádím níže.

1. V úvodu je konstatováno, že Ramanova spektroskopie není citlivá na vibrace vazeb C–H, jinými 
slovy, že s její pomocí lze v ternárním diagramu ukázaném na obr. 2 zkoumat pouze úsečku sp2–sp3. 
Z literatury však jsou známy případy jiných sloučenin, kde Ramanova spektroskopie na vazby C–H 
citlivá je. Proč tomu tak není v případě studovaných uhlíkových vrstev?

2. Tloušťka vrstev byla určována mj. pomocí reaktivního iontového leptání, kterým byla selektivně 
odstraněna  vrstva  uhlíku,  zatímco  křemíkové  podložky  zůstaly  nedotčeny.  Tato  skutečnost  by 
zasloužila alespoň stručné vysvětlení.
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3. Pomocí dvou metod, konkrétně spektroskopické elipsometrie a SIMS analýzy, byly určeny tloušťky 
mezivrstvy SiO2. Tyto dvě metody však poskytují dosti rozdílné výsledky v rozsahu asi od 4 do 14 nm. 
Jak lze tento nesoulad vysvětlit? S jakou nepřesností byly tloušťky vrstev určeny?

4. Byly použity dva druhy křemíkových podložek, které autor rozlišuje jako dotované a nedotované. 
Z mírného vzrůstu spektra infračervené odrazivosti nedotované podložky směrem k delším vlnovým 
délkám pod hodnotou asi 2000 cm-1, jenž je zobrazen na Obr. 29, bych však usuzoval že i tyto podložky 
byly slabě dotované. Detailní zkoumání vlivu úrovně dotování na vlastnosti vrstev určitě přesahuje 
rozsah  této  práce,  nicméně  považoval  bych  za  vhodné  doplnit  informace  o  podložkách  přesnější 
specifikací dotování.

Jak  autor  sám  v  závěru  textu  uvádí,  nebylo  v  jeho  silách  podrobněji  analyzovat  všechny 
spektroskopické výsledky. Při tak velkém rozsahu práce a neobvykle vysokém počtu experimentálních 
metod je to však pochopitelné. Současně se domnívám, že určitá časová tíseň se poněkud negativně 
projevila ve značné části práce. To se týká zejména jazykového hlediska; angličtina použitá v textu je  
sice dostatečně srozumitelná, obsahuje však poměrně velké množství triviálních chyb, které by nebylo 
obtížné odstranit. Dále v textu jsou i drobné věcné chyby (např. v popisku k Obr. 15 chybí jednotky – 
mikrometry; na straně 41 text zmiňuje obrázek se spektry indexu lomu, příslušný obr. 27 však ukazuje 
spektra permitivity). Zcela postrádám zmínky o chybách v určení experimentálně určených hodnot; 
například vyvstává otázka, zda je na místě uvádět hodnoty permitivity v Tab. 3 a 5 s přesností na 2 
desetinná místa, hodnoty rezistivity pak na 4 platné číslice. Naproti tomu grafická úprava je na velmi 
dobré úrovni a orientace v textu je snadná díky velmi přehlednému členění a přiloženým seznamům 
zkratek, obrázků a tabulek. 

Kromě toho považuji za důležité zmínit nepoměr mezi obsáhlými částmi 2 až 4 a stručností závěru, 
jenž tvoří oddíl č. 5. Nemohu posoudit,  zda se také jedná o důsledek časové tísně,  ale připadá mi 
poněkud  překvapivé,  že  po  rozsáhlém úsilí,  jež  věnoval  jak  samotným experimentům tak  i  jejich 
vyhodnocování  a prezentaci  výsledků v částech 2 – 4,  se autor  zde spokojil  se  shrnutím hlavních 
výsledků jednotlivých experimentů. Naproti tomu bych byl očekával, že se mohl přinejmenším pokusit 
v  rámci  svých možností  diskutovat,  které  ze  zkoumaných vzorků mají  nejvhodnější  vlastnosti  pro 
využití v THz vlnovodech, popřípadě v jakém ohledu by bylo potřeba tyto vlastnosti dále vylepšit a 
jakým způsobem. Také tento bod navrhuji do diskuse při obhajobě. 

Závěrem bych rád konstatoval, že předložená diplomová práce plně odpovídá zadání. Svým rozsahem a 
zpracováním splňuje obvyklé požadavky, cituje náležitě použité studijní prameny a přináší bezpochyby 
řadu  původních  poznatků  o  vlastnostech  hybridizovaných  vrstev  uhlíku.  Domnívám  se,  že  tyto 
poznatky  by zčásti  (vesměs  po  dalším zpracování  popř.  doplnění  měření)  mohly  být  publikovány 
v odborných  časopisech.  Vzhledem  ke  všem  výše  uvedeným  skutečnostem  práci  jednoznačně 
doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji 1. stupněm hodnocení – výborně.
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