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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Předložená diplomová práce se zabývá měřením rozložení elektrického pole ve vzorcích CdZnTe 
s různými typy kontaktů. Na vzorku s celoplošnými planárními kontakty byla stanovena hodnota 
Pockelsova koeficientu 𝑟𝑟41 = 6,7 ± 1,0 pm/V. U vzorků s netriviální geometrii kontaktů bylo poté 
stanoveno 2D rozložení intenzity elektrického pole v téměř celém objemu vzorků. Závěrem autor 
diskutuje limity této metody, kterými jsou především optická kvalita měřených krystalů a pnutí ve 
vzorcích způsobující fotoelastický jev. 
 
Po formální stránce je práce dobře členěna, obsahuje malý počet formálních chyb a překlepů. 
Grafická úprava práce je na průměrné úrovni. Celkově práci hodnotím kladně a nemám k ní zásadní 
připomínky. Doporučuji pouze, aby se autor při obhajobě vyjádřil k otázkám uvedených níže. 
 
Závěrem mohu konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci na MFF UK, 
a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
1) Uvádíte, že jako zdroj světla jste použili LED diodu s centrální vlnovou délkou 1550 m. Víte, jak 
široké měla spektrum? 
 
2) Jaký typ polarizátorů jste použili? Jaký měly extinkční poměr? 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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