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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:

Tomáše Fridriška znám od roku 2017,  kdy začal na našem pracovišti řešit  studentské projekty
týkající se na měření fotovodivosti a spektroskopie hlubokých hladin v polovodičích. Během těchto
projektů si dobře osvojil samostatnou práci s měřícími přístroji ve fyzikální laboratoři a nastavování
základních optických cest. Naučil se automatizovat experimenty ve vývojovém prostředí LabVIEW
a zpracování a fitování velkého množství experimentálních dat v prostředí Python-Spyder. Nabité
dovednosti zužitkoval během řešení této bakalářské práce. 



K předkládané bakalářské práci mám následující komentáře:

Bakalářská práce se zabývá mapováním elektrostatického pole v polovodičových detektorech gama
záření  s  využitím Pockelsova  elektrooptického  jevu  zkoumaného  materiálu,  kterým je  telurid
kademnatý s příměsí zinku na místě kadmia (CdZnTe). Metoda měření rozložení nehomogenního
elektrostatického vektorového pole vznikla na pracovišti Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy na
základech standardní metody měření homogenních elektrických polí.

Tomáš Fridrišek v rámci řešení bakalářské práce samostatně sestavil experimentální uspořádání,
měřil Pockelsův jev na několika vzorcích CdZnTe a provedl komplexní vyhodnocení rozložení
elektrických polí ve vzorcích z naměřených obrázků pomocí samostatně vytvořeného skriptu ve
vývojovém  prostředí  Python-Spyder.  Dále  diskutoval  podrobně  limity  experimentální  metody
(kapitola 5-Diskuse), zejména u detektorů s koplanární mřížkou. Významně se zapojil do diskusí o
metodě samotné a příslušného teoretického odvození. 

Seznam použité literatury a citace odpovídají tématu a rozsahu práce. Po grafické stránce je práce
hezky zpracována.

V rovnici 2.23 na str. 5 není zdůrazněno, že vzájemný fázový rozdíl lineárně polarizovaných modů
 je funkcí vektoru elektrického pole . Dále v textu je to v pořádku.

V rámci obrázků není vždy sjednocena velikost písma, což obzvláště vyniklo na str. 19. Popisky
grafů na obrázku 4.5 jsou hůře čitelné. 

Závěrem  konstatuji,  že  předložená  práce  splňuje  nároky  kladené  na  bakalářskou  práci  na
Matematicko-fyzikální fakultě a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnotit ji stupněm „výborně“.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

V souvislosti s předloženou bakalářskou prací mám následující náměty k diskusi:

1. Za nepřesnosti ve vyhodnocení elektrického pole těsně pod elektrodami detektorů s koplanární
mřížkou je, jak uvádíte v práci, patrně zodpovědný fotoelastický jev. Navrhněte experimentální
postup založený na opracování stávajících vzorků a měření Pockelsova jevu, který dokáže tuto
hypotézu potvrdit či vyvrátit.

2. Popište, jak by se s využitím elektrooptického krystalu dalo měřit vnější elektrické pole a jaké je
hlavní omezení geometrie tohoto experimentu.   

Práci 
 doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako bakalářskou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a
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