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Posudek disertační práce „Type-II thin film superconductors studied by 

terahertz radiation“ vypracované Romanem Tesařem na Matematicko-

fyzikální fakultě Univerzity Karlovy 
 

Zásadním přínosem Romana Tesaře je postavení aparatury v Laboratoři daleké infračervené 

magnetooptické spektroskopie, využívající laditelný laserový zdroj terahertzového záření, a 

umožňující nestandardní měření s kruhově polarizovaným svazkem. Možnosti laboratoře pak 

úspěšně využil ke studiu tenkých supravodivých vrstev NbN a YBa2Cu3O7–δ; zejména pozoroval 

a vysvětlil vliv Abrikosových vírů na spektra prošlého terahertzového záření. Jedná se o aktuální 

problematiku; pochopení dynamiky supravodivých vírů může přispět k vývoji supravodičů 

s vyššími kritickými teplotami a k vývoji fluxoniky, ve které by supravodivé víry mohly sloužit 

k ukládání i zpracování dat. 

 V disertační práci nejsou podstatné věcné ani formální nedostatky. Reprodukovatelnost 

konkrétních teoretických výpočtů je někdy hraniční, kvůli nedostatečnému popisu použitých 

parametrů a postupů. Postrádám nadhled nad prezentací celé problematiky. Přitom z celé práce je 

zřejmé, že autor provedl velké množství originálních netriviálních experimentů i výpočtů; je 

proto škoda, že svoje cenné zkušenosti nepředal svým následovníkům čtivější a pedagogičtější 

formou. I s ohledem na tuto kritiku by bylo vhodné v průběhu obhajoby zodpovědět alespoň 

první dva z přiložených dotazů. 

 Roman Tesař je autorem více než 17 prací publikovaných v impaktovaných časopisech 

(2 × Phys. Rev. B), z toho je prvním autorem 4 článků. Ve svém působení prokázal schopnost 

samostatné tvůrčí činnosti. Jeho práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce 

v daném oboru. 
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Otázky 
 

 Rovnice (2.4) – (2.14) popisují optickou odezvu supravodiče s víry. Jedná se o originální, 

nebo o převzatý model? Mohl byste vykreslit příklady vodivostních spekter, a diskutovat, 

jak se v nich projevují jednotlivé vstupní parametry, zejména efektivní hmotnost vírů, 

viskozita, a síla pinningu? Proč se v Lorentzově síle vyskytuje rozdíl rychlosti normální 

složky a víru – znamená to, že i jediný (nebo dokonce žádný) vír může fundamentálně 

ovlivnit celou normální složku? Bude-li ve vzorku jediný vír, bude Lorentzova síla 

působící na něj (2.13) s rostoucí velikostí vzorku divergovat – jaký to má fyzikální 

význam? 

 Transmise v grafech 6.15 a 6.16 jsou normalizovány na hodnotu v nulovém magnetickém 

poli v dané fázi změny magnetického pole; přijde mi, že se tak může ztrácet část 

informace, protože tato referenční hodnota se může měnit a pravděpodobně (jak je patrné 

z navazující diskuse) se i mění. To se projeví v bodech obratu magnetického pole, kde na 

sebe jednotlivé křivky nenavazují. Mohla by úprava normování ovlivnit prezentované 

závěry? Můžete kromě tohoto diskutovat, jaká je přesnost těchto měření, a především se 

vyjádřit, zda pozorované zvlnění křivek TA a TB je odchylkou měření, nebo projevem 

složité odezvy vzorku? 

 Dá se rozdíl mezi měřením a výpočtem v obr. 6.5 vysvětlit výhradně distribucí kritických 

teplot, nebo by byla potřebná zásadnější úprava modelu? 

 Velikost hrany jednotkové buňky krystalického kubického NbN je a = 4.389 Å 

[https://materials.springer.com/isp/crystallographic/docs/sd_0454268], zatímco pro 

křemík je a = 5.431 Å a pro safír a = 4.785 Å a c = 12.991 Å. I při epitaxním růstu tak 

vlivem rozdílnosti mřížkových parametrů velmi pravděpodobně dochází ke vzniku 

defektů, tzn. vzniklé filmy jsou polykrystalické – jaká je charakteristická velikost 

krystalitů pro jednotlivé substráty?  

 Byla stanovena čistota polarizace kruhově polarizovaných svazků? Nebo, můžete ji 

odhadnout na základě porovnání intenzity cyklotronové rezonance v polovodiči pro 

kladné a záporné magnetické pole? 

 Jaká je šířka čar používaného dalekého infračerveného laseru? Jaký je průměr 

terahetzového svazku ve vzorkovém prostoru? 


