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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Předložená diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací tenkých vrstev oxidu ceru 

dopovaného kobaltem (Co:CeOx), využitelných v optoelektronických integrovaných obvodech 

s výhodami rychlého přenosu/zpracování dat, nízké ztrátovosti či malé citlivosti na teplotě, 

případně pro prostorovou modulaci světla využitelnou při výrobě holografických displejů. 

Sada deseti vzorků tenkých epitaxních vrstev Co:CeOx s různými stavy oxidace ceru (od plně 

oxidovaného CeO2 po redukovaný Ce2O3), koncentracemi kobaltu (0 až 20 %) a tloušťkami (3,5 

až 20 nm) byla deponována na substrátech krystalické platiny Pt(111) (s výjimkou jednoho vzorku 

na křemíku) metodou vakuového napařování (physical vapor deposition, PVD). Vzorky byly před 

vyjmutím z vakuové aparatury charakterizovány metodami rentgenové fotoelektronové 

spektroskopie (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS), difrakce nízkoenergetických elektronů 

(Low-energy electron diffraction, LEED), skenovací tunelovací mikroskopie (STM) a pomocí 

křemenné váhy (quartz crystal microbalance, QCM). Po vyjmutí z aparatury byla proměřena jejich 

optická a magnetooptická (MO) spektra metodami spektroskopické elipsometrie a MO 

spektroskopie (polární MO Kerrův efekt). 

Z výsledků měření byly určeny strukturní vlastnosti připravených materiálů a jejich vliv na 

optické vlastnosti důležité pro optoelektronické aplikace (např. závislost absorpce a MO aktivity 

v různých částech spektra na tloušťce vrstvy a oxidového stavu Ce či koncentraci Co). Bylo 

ukázáno, že metoda přípravy studovaného materiálu je velmi flexibilní a umožňuje pružně 

nastavovat optickou a MO odezvu ve vybraných částech spektra. 

Práce je velmi dobře napsána po odborné i formální stránce, s nemnohými chybami a 

překlepy (některé anglické zkratky, přestože je jejich význam ze souvislostí zřejmý, nejsou vždy 

řádně definovány). Autor prezentuje velmi náročnou a komplexní analýzu vlastností 

perspektivního materiálu s využitím komplementárních technik, které se ideálně doplňují a 

umožňují vyvozovat přesvědčivé závěry z experimentálních měření, a prokázal tak značné 

dovednosti a znalosti v experimentální fyzice. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

1. V kapitole 4 je prezentováno měření LEED na vzorku č. 8 s koncentrací Co 4,5 %, vedoucí ke 

zjištění, že je tato koncentrace příliš nízká na uspořádání kobaltu do pravidelné mříže. Pokud bylo 

toto měření provedeno i u vzorků 3, resp. 9, s koncentracemi Co 7,5 %, resp. 19,7 %, byl závěr 

podobný? 

2. Spektrální průběh dielektrické funkce redukovaného CeOx na obr. 40 vypadá velmi neobvykle a 

otevírá otázky ohledně správné parametrizace, případně možné hloubkové nehomogenity vrstvy. 

Není možné, že s přihlédnutím hloubkové nehomogenity (např. větší míra oxidace u povrchu 

vrstvy) by byl průběh podobný spíše vzorku 9 na obr. 34? 
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 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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