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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky: 
 

 Posuzovaná disertační doktorská práce byla vypracována v oddělení optoelektroniky a 

magnetooptiky Fyzikálního ústavu MFF UK v rámci dlouhodobého výzkumu II-VI sloučenin na bázi 

teluridu kademnatého. Cílem práce bylo vyvinutí technologie odstranění Cd a Te inkluzí vzniklých při 



růstu monokrystalů CdTe dopovaných chlórem (CdTe:Cl) a opětovné nastavení jejich vysokého měrného 

odporu pomocí žíhání v parách Cd a Te. Dalším cílem práce bylo nalezení optimálního způsobu žíhání 

pomocí in-situ měření elektrické vodivosti a Hallova koeficientu při žíhání vzorků v různých parách Cd a 

Te. Zároveň touto metodikou byla zjišťována hodnota koeficientu chemické difuze v CdTe:Cl. 

Závěrečným cílem práce bylo ověření hypotézy existence skrytého rezervoáru atomů chlóru v materiálu 

pomocí pozitronové anihilace. 

Práce je členěna do srozumitelných celků a její formální úroveň je velmi dobrá. V úvodních 

kapitolách práce je vysvětlena základní struktura polovodiče CdTe/CdZnTe a uveden přehled hlavních 

strukturních defektů tohoto polovodiče. V třetí kapitole je uvedena technologie odstranění Cd a Te inkluzí 

v již vypěstovaných monokrystalech CdTe:Cl pomocí žíhání v parách Te a Cd. Ve čtvrté kapitole je poté 

uveden speciální postup žíhání pro opětovné získání vysoko odporového materiálu po eliminaci inkluzí. 

Pro nalezení optimálního způsobu přípravy vysoko odporového materiálu byla provedena in-situ měření 

elektrické vodivosti a Hallova koeficientu při žíhání vzorků v různých parách Cd a Te. Podrobný popis 

tohoto měření je uveden v páté kapitole. S využitím stejné metodiky měření byla zjištěna hodnota 

koeficientu chemické difuze v CdTe:Cl v intervalu teplot 600oC-800oC, což je popsáno v kapitole šest. 

V závěrečné části práce jsou prezentovány výsledky měření pozitronové anihilace, které potvrzují 

hypotézu existence rezervoáru chlóru uvnitř materiálu. 

 Jedním z hlavních výsledků předložené disertační práce je vytvoření metodiky odstranění Cd nebo 

Te inkluzí v již vypěstovaném monokrystalu CdTe:Cl pomocí žíhání v parách Te nebo Cd a vytvoření 

speciálního protokolu žíhání potřebného pro opětovné vytvoření vysoko odporového materiálu. Dalším 

významným výsledkem je získání hodnoty koeficientu chemické difuze v širokém intervalu teplot a 

identifikace jednotlivých jeho parametrů. To nám umožňuje přesnější teoretický popis dějů při žíhání 

vzorků i při samotném růstu krystalů. Dalším významným výsledkem je potvrzení hypotézy existence 

rezervoáru chloru uvnitř materiálu pomocí pozitronové anihilace. Všechny získané výsledky významným 

způsobem posunují znalosti o termodynamice defektů v CdTe:Cl a ukazují aplikovatelnost těchto výsledků 

v praxi.  

Na závěr mohu říci, že předložená práce svými výsledky, rozsahem a způsobem zpracování 

vyhovuje požadavkům kladeným na doktorskou dizertační práci. Doktorand prokázal při řešení uvedené 

problematiky velmi dobré znalosti z fyziky pevných látek a schopnost aplikovat teoretické znalosti při 

experimentu, který samostatně rozvíjel a vyhodnocoval. Svoje výsledky publikoval jako autor nebo 

spoluautor v sedmi článcích uveřejněných ve vědeckých časopisech s vysokým impakt faktorem. 

 

Proto předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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