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 1. Aktuálnosť zvolenej témy:  

Predložená dizertační práca sa zaoberá veľmi aktuálnou problematikou prípravy ternárnych nitridov 

kremíku dopovaných prvkami vzácnych zemín Eu, Ce a Sm s fotoluminiscenčnými vlastnosťami. 

Problematika je významná, najme z predpokladu, že náhradou klasických neefektívnych žiaroviek 

a žiariviek za biele svetlo emitujúce diódy sa zníži spotreba energie na osvetlenie do roku 2025 na 

45% súčasného stavu, ako uvádzajú odborne podložené vedecké štúdie a taktiež je to uvedené 

v preloženej dizertačnej práci. 

2. Zvolené metódy spracovania dizertačnej práce:  

- Zvolenú metodiku vedenia experimentu, podmienky merania a výber experimentálnych vzoriek 

považujem za vhodný a dobre stanovený, ktorý vychádza z analýzy a prípravy luminoforov na báze 

MgSiN2 a LaSi3N5. 

- Použité východiskové prášky sú prehľadne popísané, s postupom ich prípravy . Doktorandka sa 

opiera o výsledky predchádzajúcich štúdii, ktoré sa venovali prípravy luminoforov na báze LaSi3N5. 

- Nasledujúca časť dizertačnej práci sa venuje nitridácii a spekaniu pripravených luminoforov, ktoré 

boli pripravované in situ nitridáciou.  Žíhanie prebiehalo pri teplote 1550-1650 ºC po dobu 2-5 hodín, 

v pretlakovej atmosfére dusíka 2-4,5 MPa. 



- Na rozdrvených vzorkách po žíhaní boli uskutočnené merania fotoluminisenčných vlastností, 

vrátane merania kvantových výťažkov, pomocou ktorých sa dá hodnotiť účinnosť fluorescencie.  

- Po nitridácií a žíhaní bola prevedená RTG difrakčná analýza na röntgenovom práškovom 

difraktometri.  

- Skenovacia elektrónová mikroskopia bola použitá na vybraných vzorkách, sledovala sa veľkosť 

častíc, ich morfológia a výsledná homogenita pripraveného prášku  

3. Dosiahnuté výsledky s uvedením, aké nové poznatky dizertačná práca prináša:  

Diskusia dosiahnutých výsledkov začína na str.40. Doktorandka tu diskutuje o dvoch pozorovaných 

exotermických reakciách súvisiacich s najväčšou pravdepodobnosťou  s tvorbou eutektika v binárnom 

diagrame La-Si. Dosiahnuté výsledky sú formulované na odbornej úrovni, doktorandka fundovane 

diskutuje a popisuje DTA krivku, termogravimetrickú krivku, optimalizáciu teplotného režimu 

nitridácie  a formuluje podmienky nitridácie. 

Kapitola 5.1 prezentuje emisné spektrá luminoforov MgSiN2 aLaSi3N5 dopovaných europiem, cerom 

a samariem ( LaSi3N5). 

Fázová analýza luminoforov MgSiN2 dopovaných europiem  (2%, 4%,6%) ukázala že u všetkých 

vzoriek je dominantná fáza MgSiN2, doktorandka diskutuje o vplyve vyššej a nižšej koncentrácie Eu, 

kde pri nižších koncentráciách je plne zabudovaný do hostiteľskej mriežky luminoforu, pri vyšších 

koncentráciách bola identifikovaná nová fáza, vyplývajúca z prekročenia maximálnej rozpustnosti Eu 

v hostiteľskej mriežke MgSiN2. 

Podobne je prezentovaná podrobná diskusia fázovej analýzy luminoforov na bázi MgSiN2  

dopovaných cerom a taktiež v prípade luminoforov LaSi3N5 dopovaných cerom. 

Difrakčný záznam luminoforov LaSi3N5 preukázal opäť dominantnú fázu LaSi3N5. 

SEM analýza bola použitá na vybraných vzorkách, kde bola pozorovaná veľkosť častíc, ich morfológia 

a celková homogenita, jednalo sa o pomerne homogénnu práškovú zmes, ktorá bola rovnomerne 

distribuovaná. 

4. Prínos pre ďalší rozvoj vedy a techniky:  

Predložená dizertační práca prináša zaujímavé poznatky o vhodnej kombinácií hosťujúcej mriežky 

(MgSiN2 alebo LaSi3N5 a dopovaných prvkami vzácnych zemín (Eu, Ce, Sm), boli pripravené 

luminofory na bázi (oxy)nitridov, kterými možno pokryť celú oblasť viditeľného žiarenia. Ich použitím 

môžu byť pripravené úsporné biele LED, so širokým uplatnením na vnútorné osvetlenie  a tým 

prispieť k úsporám elektrickej energie. 

5. Splnenie sledovaného cieľa dizertačnej práce:  

Ciele dizertačnej práce, stanovené na str. 29 boli splnené. Doktorandka v experimentálnej časti práce 

sa venovala jednotlivým dielčim cieľom, ktoré súviseli s vhodnou voľbou dopujúceho prvku, 

optimalizáciou východiskového zloženia, optimalizáciou podmienok nitridácie a žíhania na tvorbu 

luminoforov (teplota, tlak plynu a doba výdrže), určeniím fázového rozhrania keramických 

luminoforov, meraním fotoluminisenčných spektier a charakterizáciou mikroštruktúry. 



Zo získaných výsledkov pripravených vzoriek vybrať najvhodnejší červený a zelený luminofor, ako 

najvhodnejšieho kandidáta pre uplatnenie v LED aplikáciách. 

Pripomienky a otázky :  

DP obsahuje 77 bibliografických odkazov, celá práca je napísaná odborne, poukazuje na to, že 

autorka sa v danej problematike dobre orientuje a  vie použiť výsledky z vedeckých prác, ktoré potom 

rozvinie. Je to silná stránka DP. Takisto oceňujem množstvo pripravených vzoriek, problematika je 

náročná a výsledky môžu byť aplikované do praxe. 

V práci mi chýba zoznam publikácií, na ktorých sa autora spolupodieľala.  

Aká je životnosť LED diód farebných a bielych?  

Aká je citlivosť LED diód na statickú elektrinu? 

Aké iné uplatnenie môžu mať progresívne keramické materiály?  

 

 

 

 

 

Predložená dizertačná práca Ing. Moniky Vyležíkové na tému Luminiscenční vlastnosti ternárních 

nitridů křemíku dopovaných lanthanoidy spĺňa podmienky kladené na dizertačné práce a navrhujem 

udelenie akademického titulu „PhD.“.  

 

 

V Zlíně dňa 19.8.2014        doc.Ing.Soňa Rusnáková, Ph.D 


