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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

Cílem předložené bakalářské práce bylo seznámit se se základními vlastnostmi nitridových 
heterostruktur, technologií jejich přípravy a základními metodami jejich charakterizace. Bylo třeba 
osvojit si práci na spektrometru LabRAM HR Evolution a využít Ramanovu a luminiscenční 
mikrospektroskopii k charakterizaci InGaN/GaN vícenásobných kvantových jam připravených v 
oddělení polovodičů Fyzikálního ústavu AV ČR v rámci programu Astranit.  

Radek Novotný se zapojil do práce skupiny diagnostiky nizkodimenzionálních 
heterostruktur FZÚ AV ČR a během své bakalářské práce se postupně seznámil s měřením 
fotoluminiscence i Ramanova rozptylu a zvládl práci na náročné experimentální aparatuře. Dnes je 
schopen na tomto zařízení samostatně pracovat a pomáhá se zapracováním dalších studentů. Ve 
své práci předkládá část výsledků naměřených v rámci programu Astranit a diskutuje je v 
souvislosti s předpokládaným využitím studovaných struktur jako rychlých scintilačních detektorů. 
Dále prezentuje vliv makroskopických defektů vzniklých při přípravě vzorků na vlastnosti 
heterostruktur a pomocí Ramanovy spektroskopie studuje strukturu těchto defektů. Jak se ukázalo, 
obě použité techniky jsou vhodnými nástroji pro studium nitridových heterostruktur. 

Doposud získané poznatky byly prezentovány na třech mezinárodních konferencích 
formou posterů, jejichž je Radek Novotný spoluautorem. Výsledky předložené práce naplňují 
zadání bakalářské práce a poslouží pro další experimentální práci, jak v oblasti přípravy 
nitridových heterosktruktur, tak i pro jejich charakterizaci. 
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uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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