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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Předložená bakalářská práce se zabývá tématem charakterizace připravovaných polovodičových 
vrstev metodami optické spektroskopie.  Práce má 48 stran, 3 přílohy, je formálně členěna do 4 
kapitol a obsah je dobře logicky strukturován. V práci je po formální stránce řada jazykových chyb 
a překlepů, které však nijak nepoškozují srozumitelnost textu. Je obsaženo mnoho stran, které se po 
stránce grafického výstupu dosti odlišují, důvod mi není znám.  

Úvodní část čtenáře poměrně obšírně seznamuje se zkoumanou problematikou a teoretickým 
popisem a svým rozsahem je více než dostačující. Rozsah kapitoly popisující použité experimentální 
aparatury nepovažuji za dostatečný a bylo by vhodné jej vzhledem k experimentálnímu charakteru 
práce rozšířit. Z uvedeného popisu není čtenáři zcela zřejmé, zda k měření luminiscenčních a 
Ramanových spekter byl použit stejný mikrospektrometr a zda případně byla jeho konfigurace nějak 
měněna (například použitá optická mřížka a.p.). Měřená luminiscenční spektra jsou kalibrována 
v eV a rovněž u excitačních zdrojů by bylo vhodné současně s vlnovou délkou uvést i energii v eV 
(str.25). Na str. 28 se nemohu ztotožnit s tvrzením, že spektrometrem naměřenou intenzitu nelze 
spojit s žádnou fyzikální veličinou. Není možné provést pouze přesnou kalibraci osy Y, proto je 
uvedeno a.u. V části výsledky práce autorovi vytýkám nezřetelné a neúměrně zmenšené obrázky na 
str. 29, 31, 35, zejména obrázek 4.10., kde i chybí osa. Jedná se přitom o hlavní dosažené výsledky 
při charakterizaci vzorků pomocí luminiscenčních spekter. Část věnovaná výsledkům na Ramanově 
rozptylu již takto netrpí.  U spekter Ramanova rozptylu je použita někdy logaritmická a jindy 
lineární intenzitní kalibrace, autor by mohl uvést důvody jakkoliv jsou zřejmé. Obr. 4.17. je již opět 
poměrně nezřetelný, přičemž jde o podstatný výsledek práce. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

1. Co je důvodem posuvu celkového pozadí jednotlivých naměřených Ramanových spekter 
v obrázku 4.15.? 

2. Navrhuji, aby autor práce v diskusi podrobněji vysvětlil, v jaké konfiguraci spektrometru 
byla měřena luminiscenční, resp. Ramanova spektra a jak byl experiment opticky uspořádán. 

3. Zvažuje autor práce při další práci i měření alespoň průměrných dob dohasínání 
luminiscence, které by mohlo přinést další poznatky při charakterizaci zkoumaných vrstev? 

 
 
 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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