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Posudek na disertační práci Tomáše Chlouby „Studium optických nelinearit 

v polovodičích a polovodičových nanostrukturách“  

 

Předkládána disertační práce se skládá ze dvou poměrně disjunktních částí věnující se 

problematice, kterou doktorand řešil jak experimentálně, tak teoreticky během svého studia. 

Profil a klíčový podíl jeho práce je kombinací experimentální práce v oblasti pulsed-probe 

metod a časově rozlišené spektroskopie polovodičů, zpracování experimentálních dat a 

odhadu parametrů procesů v nich a také numerických výpočtů kvantových, semiklasických a 

neoklasických modelů koherentně řízené interakce kvantových dvouhladinových systémů 

s jedním módem optického záření. Obě části nejsou propojeny, vzdálenost mezi nimi je v práci 

poměrně značná. Obě části byly již publikovány v kvalitních impaktovaných recenzovaných 

časopisech (Scientific Reports a Optics Letters) a Tomáš je jejich prvním autorem. Autor 

definitivně prokázal schopnost vědecky pracovat a spolupracovat jak v experimentálním, tak 

teoretickém týmu. Teoretická práce reaguje kriticky na práci Noisy metamolecule: strong 

narrowing of fluorescence line, E. S. Andrianov, N. M. Chtchelkatchev, and A. A. Pukhov, 

Optics Letters Vol. 40, Issue 15, pp. 3536-3539 (2015) a značně koriguje její výsledky a 

závěry.   

 

Použité metody a postupy v práci jsou korektní a postačující vzhledem k cílům obou částí. 

První část využívá experimentální techniky vyvinuté v laboratoři. V teoretické práci je metodika 

založena na předchozí práci doc. T. Ostatnického.      

 

Vědecký přínos obou prácí je vysoký a jejich aktuálnost značná. Obě oblasti, kterých se 

předkládaná práce dotýká, fotovoltaické procesy a dynamika kvantových systémů mimo 

rovnováhu, jsou atraktivními oblastmi v moderním teoretickém a experimentálním výzkumu 

v oblasti kvantové optiky a fotoniky. Oba publikované výsledky jsou bezesporu novými 

výsledky v této oblasti. Experimentální práce jistě přispěje k dalšími rozvoji tohoto výzkumu 

na MFF UK. Věřím, že teoretické práce má po úpravách dostatečný potenciál být 

experimentálně testována např. v supravodivých kvantových obvodech a rozvinuta dále.           

 

Práce je napsaná v češtině, což nesnižuje mezinárodní dopad, protože oba hlavní výsledky 

jsou již publikovány v angličtině. Práce je napsána srozumitelně a s nadhledem. Formální 

zpracování práce je bez výhrad.      

 

Podle mého názoru obě publikované práce, na kterých je disertace založena, představují 

aktuální příspěvek reagující na současný stav poznání.  

 

Podle mého názoru, disertační práce prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé 

práci. Doporučuji práci k obhajobě. Pokud kandidát úspěšně zodpoví všechny otázky 

podporuji úspěšné ukončení doktorandského studia.   
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K práci mám následující dotazy, které mohou být zodpovězeny během obhajoby (případně 

emailem na mou adresu): 

 

1) Mohou počty nosičů v rovnících (6,8,9) fluktuovat? Mají tyto rovnice ve své 

stochastické extensi smysl v této oblasti? Mohou popisovat nějaké nové jevy 

v polovodičových procesech? 

2) Nelze aplikovat moderní metody teorie odhadu na data vedoucí k obrázku 13? Metody 

maximální věrohodnosti či metody maximální entropie s vazbami mohou započítat 

omezení na fyzikální veličiny či parametry a dosáhnout velmi dobrých výsledků. ¨ 

3) J-C model interakce dvouhladinového systému s jedním módem pole je vhodná pro 

popis velmi koherentních efektů této interakce typicky ve vysoce kvalitních 

rezonátorech. Jaké je opodstatnění této aproximace v experimentální platformě, které 

analýza popisuje? Jaká je principiální experimentální konfigurace korespondující 

parametrům na straně 67? 

4) Na straně 66 je zmíněna jako alternativa Redfieldova mistrovská rovnice, která 

nezachovává positivitu matice hustoty. Jak je vůbec možné ji využít ke kvantovému 

statistickému popisu?  

5) Parametry na straně 67 jsou použity v následné diskusi, představují nějaký typický 

roh prostoru parametrů? Čím je výběr parametrů motivován?   

6) Disipativní mechanismy (21) a (22) uvažují tlumení módu pole a spontánní emisi. Na 

straně 68 je nicméně spontánní emise zanedbaná. V tom případě je otázka, jak se 

předpovědi (36) a (37) změní při její přítomnosti a určitě, jak se změní při fázové 

dekoherenci dvouhladinového systému? Ta ovlivňuje typicky i případy, kdy je 

spontánní emise zanedbatelná.  

7) Jaká je platnost postupu vedoucích k (36) a (37) mimo parametry uvedené na straně 

67? Jaká je mez platnosti této aproximace? ¨ 

8) Jaká je mez platnosti aproximace metastabilních stavů (45) ve srovnání s plným 

numerickým řešením ve formě Wignerovy funkce?           

 

Ve Vídni 6.8.2019 
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