
Oponentský posudek disertační práce RNDr. Tomáše Chlouby 

„Studium optických nelinearit v polovodičích a polovodičových nanostrukturách“ 

 

Disertační práce RNDr. Tomáše Chlouby se zabývá dvojí poněkud nesouvisející tematikou, obojí však 

spadající do oboru kvantové a nelineární optiky. Přibližně dvě třetiny práce jsou věnovány 

experimentálnímu studiu supermřížek obsahujících křemíkové nanokrystaly v SiO2 matrici, kam 

spadá i můj vlastní odborný zájem. Technologie supermřížek střídajících vrstvy obsahující křemíkové 

nanokrystaly s vrstvami čistého SiO2 byla vyvinuta ve skupině Prof. Zacharias na Univerzitě ve Freiburgu 

a ráda bych zdůraznila, že tyto vrstvy představují z pohledu křemíkové optoelektroniky nejkvalitnější 

pevné vzorky s křemíkovými nanokrystaly, které byly doposud vyrobeny. Měření, které na nich 

prováděl RNDr. T. Chlouba, patří tedy ke světové špičce v daném oboru. Zbývající třetina práce je 

věnována kvantově optickým výpočtům v rámci Jaynes-Cummingsova modelu, konkrétně řešení 

jedné z metastabilit v rámci dvouhladinového systému v silné interakci s bosonovým modem. Takový 

systém tvoří například mikrodutina s jediným nanokrystalem uvnitř, nezbytnost úplného kvantového 

popisu takovýchto systémů se ukazuje zejména s rozvojem nanotechnologie mikrodutin a mikrolaserů. 

Práce, psaná česky výstižným a čtivým pedagogickým stylem, je logicky rozdělena do šesti kapitol. 

Krátký teoretický úvod seznamuje čtenáře se základní motivací studia supermřížek s křemíkovými 

nanokrystaly – jejich využití ve fotovoltaice – a vhodnost metod ultrarychlé spektroskopie pro studium 

procesů a dynamiky nosičů v nich. Následují dvě krátké kapitoly se základní charakteristikou zkoumaných 

vzorků a popisem experimentálního uspořádání použitých metod excitace a sondování a časově rozlišené 

fotoluminiscence. V této fázi práce mi však poněkud schází byť i jen krátká rešeršní část, která by 

nastínila aktuální stav dané problematiky, postavila autorovu práci šířeji do kontextu celého oboru a 

prokázala autorovu orientaci v něm. (Tady opět připomínám, že zkoumané vzorky představují, co se týče 

přípravy pevných vzorků s křemíkovými nanokrystaly, současnou technologickou špičku.) 

Těžištěm „křemíkové“ části práce je čtvrtá kapitola věnovaná vlastním experimentálním výsledkům a 

jejich diskusi. Velmi pěkná je logická výstavba textu, která postupuje od měření časově rozlišené 

propustnosti supermřížek přes fitování dat pomocí modelů Augerovy a bimolekulární rekombinace 

k návrhu možných mechanismů a diskusi jejich přítomnosti v konkrétních typech vzorků s podporou 

dalších měření. Následuje zkoumání vlivu dopování křemíkových nanokrystalů.  Za největší vědecký 

přínos této části práce považuji právě důkladnou diskusi zmíněných mechanismů rekombinace 

v supermřížkách, a také – byť z pohledu případných optoelektronických aplikací negativní – závěr o 

neúčinnosti jak přímého tak modulárního dopování křemíkových nanokrystalů. Je škoda, že autor až na 

drobnou zmínku o využití naměřených dat na dopovaných vzorcích v publikaci [31] neuvedl, zda 

výsledky byly publikovány v některém z vědeckých časopisů (T. Chlouba et al., Sci. Rep., 2018).  

Po formální stránce práce obsahuje minimální množství gramatických chyb a překlepů, vytkla bych jen tři 

drobnosti: a) na obrázku 18 nejsou vidět zelené body představující fity, b) nesprávně číslované obrázky 17 

a 29 a c) v prvním odstavci na straně 29 je na deseti řádcích pětkrát použito slovo „typicky“. Dále bych 

doporučila uvažovat o alternativním názvu práce, neboť disertace s totožným názvem byla zde ve stejném 

oboru obhájena před 6 lety Dr. M. Kozákem. 



 

K vlastní práci bych měla následující dotazy: 

1. Je možné odhadnout při použitých excitačních intenzitách počet excitonů na jeden nanokrystal? 

2. Jak byl ve fitech stanoven časový počátek (čas t = 0s)? Jaká je chyba určení koeficientů B a C 

(obr. 15)? 

3. Co je a jak přesně byla stanovována přechodná fluence? (Na obr. 14 je pro vzorek X=0,5H 

znázorněna hodnota asi 2,4 mJ/cm
2
, zatímco na obr. 12 sedí Augerovský fit až do fluence 3,4 

mJ/cm
2
) 

4. Zabývalo se problémem dopování křemíkových nanokrystalů více vědeckých skupin? S jakým 

výsledkem? 

 

Nakonec je třeba ocenit, že doktorand prokazatelně zvládl obsáhnout dvě naprosto odlišné problematiky, 

jednu experimentální a druhou teoretickou, a v obou přispět originálními vědeckými výsledky. Přes 

uvedené připomínky (které spíše než za nedostatky považuji za podněty ke zlepšení do budoucna) mohu 

závěrem konstatovat, že předložená disertace splňuje požadavky kladené na tento typ práce a prokazuje 

předpoklady autora k samostatné tvořivé práci, proto ji doporučuji k obhajobě. 
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