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Předložená disertační práce pana Ing. Josefa Náhlíka na téma Senzory na bázi 

uhlíkových nanomateriálů je rozdělena do 10 kapitol včetně literatury a seznamu vlastních 

publikací. Po krátkém rozboru struktur senzorů plynu a záření uvádí autor stručný přehled 

používaných materiálů a metod jejich charakterizace. Popis výsledků vlastní práce pana Josefa 

Náhlíka začíná v kapitole č. 5, kde je popsáno konstrukční řešení systému používaného dále 

pro charakterizaci realizovaných senzorů a detektorů včetně popisu řídícího software, kterým 

je charakterizační systém ovládán. Dále autor přechází k popisu přípravy senzorů a detektorů 

na bázi ZnO, ZnO a nanodiamantu a grafenu, kdy je zde uvedena především příprava inkoustů 

pro nanotisk struktur. Následující nejvýznamnější kapitola popisuje získané výsledky na 

připravených strukturách s využitím dostupné diagnostiky (měření odporu struktur v 

charakterizační komoře, Ramanova spektra, AFM obrázky, SEM obrázky, XRD spektra, doby 

odezvy senzorů). Následující diskuze je zaměřena především na výsledky týkající se senzorů 

UV záření. Je zde uvedeno i porovnání dosažených výsledků s výsledky publikovanými 

v literatuře. Shrnutí výsledků je provedeno v závěru. Práce odkazuje na 74 literárních pramenů 

včetně 11 literárních zdrojů, na kterých se podílel autor práce. Tři z nich jsou v impaktovaných 

časopisech a jedna v recenzovaném časopise, což považuji za dostatečné. 

Základními přínosy práce jsou následující výsledky: 

1. Realizace detektorů UV záření technologií levného tisku umožňující jejich přípravu na 

předem definované místo, detektory vykazují vysokou citlivost. 

2. Realizace universálního charakterizačního systému pro senzory plynů a záření včetně 

softwarového zabezpečení. 

3. Vysvětlení vlivu kyslíku na funkci detektorů záření vlivem simulace pásového 

diagramu. 

K provedení vlastní práce mám následující připomínky: 

1. Str. 7 uprostřed – Při fotoelektrickém jevu musí být foton absorbován v oblasti 

prostorového náboje diody, jeho průlet nestačí. 

2. Str. 10 – Při přenosu CVD grafenu na SiO2 je po následujícím žíhání struktury 

PMMA/grafen/SiO2 obvykle vrstva PMMA spálena a není ji třeba odstraňovat 

rozpouštědlem (acetonem). 

3. Str. 23 – Postrádám uvedení typu dvousložkového lepidla použitého pro připevnění 

senzorů k měřící platformě. 

4. Str. 31 – Postrádám zde uvedení chemických rekcí, ke kterým dochází při přípravě 

vrstev ZnO. 

5. Str. 31 – Postrádám uvedení atmosféry při žíhání senzorů za teploty 350°. 

6. Str. 41 – První z uvedených rovnic nedává smysl, protože se levá strana rovná pravé. 



7. Str. 60 – Zajímavější by byla ne jen pouhá opakovatelnost odezvy Ro/R senzoru 

DND/ZnO, ale alespoň krátkodobá životnostní zkouška. 

8. Str. 67 – U textů pod obrázky je uvedeno poněkud zmatené tvrzení: Vliv UV záření o 

vlnové délce 365 nm pro vyšší povrchový náboj (červená křivka) je zobrazen zeleně. 

9. V práci postrádám odstavec týkající se diskuze výsledků týkajících se senzorů plynů. 

Předložená disertační práce pana Ing. Josefa Náhlíka řeší problematiku senzorů, která je 

technicky i společensky vysoce aktuální. Příprava levných a dostatečně citlivých senzorů je 

nezbytná jak pro technickou praxi, tak pro ochranu životního prostředí. Autor v práci splnil 

předložené cíle, práce je zpracována přehledně a logicky. Významné výsledky pro praxi a 

rozvoj vědy uvádím v základních přínosech práce. 

Do diskuze o vlastní práci mám následující dotazy na Ing. Náhlíka: 

1. Jak a s jakou přesností byl měřen výkon použitých  LED v měřící komoře, jak byla 

zajištěna homogenita osvětlení? 

2. S jakou přesností byla měřena teplota vzorků v měřící komoře? 

3. Jaká je referenční hodnota odporu grafenové vrstvy na substrátu KBI2 bez přítomnosti 

plynů a jaká je citlivost tohoto senzoru na testované plyny? 

4. Prosím o vysvětlení příčiny extrémní odezvy senzoru na bázi nanokrystalického 

diamantu a ZnO na NO2 (obr. 35), kdy je klidový odpor senzoru v dusíkové atmosféře  

161 Ω. Uvedená odezva se mi zdá neskutečně vysoká. Prosím dále o odhad možné 

selektivity odezvy senzoru na jiné plyny. 

Závěrem mohu konstatovat, že předložená disertační práce Ing. Josefa Náhlíka splňuje 

podmínky samostatné tvůrčí vědecké práce. Práce obsahuje původní, autorem publikované 

výsledky. Výše uvedené připomínky nejsou zásadní a nesnižují úroveň a výsledky vlastní práce.  

Disertační práci pana Ing. Josefa Náhlíka doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 3.1.2019 
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