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Disertační práce se nazývá „Strukturní defekty v II-VI polovodičích“ a konkrétně se podle 
abstraktu zabývá chlórem dopovaným monokrystalem teluridu kademnatého – CdTe:Cl. Ve 
skutečnosti je práce hlavně o CdTe a o CdZnTe. I v kapitole 7 se píše o výsledcích na 
CdTe:Cl a CdZnTe:Ge. Byl bych rád, kdyby autor stručně popsal roli jednotlivých materiálů 
v jeho práci (Dotaz 1). 

Z práce je zřejmé, že autor se defekty v CdTe zabývá už od své bakalářské práce. Práce také 
staví na řadě předchozích výsledků pracoviště, jak časopisecky či konferenčně 
publikovaných, tak i disertací (Elhadidy 2008, Bugár 2011, Uxa 2014, Vlček 2016). 

Defekty v AIIBVI polovodičích jsou velmi omezující pro řadu aplikací těchto materiálů. Je 
proto důležité pochopit jejich podstatu a vznik. Stejně tak jako způsoby jejich eliminace, či 
alespoň minimalizace. 

Jak i ze stručného historického přehledu vyplývá, telurid kademnatý je připravován a 
studován již dlouho, nicméně charakterizace a kompenzace jeho defektů a poruch je stále 
otevřená otázka. 

Ve sloučeninových polovodičích typu AIIBVI je více různých defektů než jen obvyklé bodové 
a čarové defekty ve sloučeninách AIIIBV. Jak je ve druhé kapitole popsáno, jde například o 
defekty v objemovém materiálu, jako jsou inkluze, precipitanty, shluky vakancí, nebo plošné 
defekty – hranice zrn, dvojčatění, tak i čarové poruch – různé typy dislokací. V odstavci 2.6 
jsou podrobně popsány různé bodové defekty v CdTe. odkazy [31-51] na str. 14-18. 

Metody kompenzace bodových defektů (za účelem zvýšení odporu materiálu – state of art) a 
eliminace Te i Cd inkluzí, odkazy [52-74], s výrazným podílem výsledků vlastních i 
pracoviště, str. 18-32 – vlastní experimentální výsledky, jsou rozepsané v textu dvou kapitol. 
Eliminace inkluzí je nezbytný předpoklad další práce. 

Pro diskusi při obhajobě bych doktoranda požádal o srovnání kvality jeho vzorků z hlediska 
odstranění inkluzí, se vzorky z jiných pracovišť, pokud jsou cizí výsledky (zřejmě pouze 
mikroskopické či RTG) dostupné (Dotaz 2). 

Protože po žíhání se materiál stane/zůstane vodivým, je nutné obnovit jeho odpor. Je 
dvoustupňové žíhání jedinou cestou jak tak učinit (Dotaz 3)? Postup je popsán ve 4. kapitole, 
odkazy [75-80], str. 33-39. Přestože jde o směs „state of art“ a „vlastních výsledků“ je to 
srozumitelné, jen prosím o stručné vysvětlení, zda grafy na obrázcích 4.1 a 4.2 jsou data 
autorova, nebo se (pro případ těchto konkrétních teplotních profilů) vychází ze zkušeností 
starších kolegů (Dotaz 4)? 

In situ měření Hallova jevu při žíhání, kapitola 5 ([81-85], str. 38-48) pokládám za velmi 
důležité. Z práce mi není jasné, od kdy se na pracovišti tato metoda používá ([85] 2010?) a 
nakolik ji doktorand modifikoval či vylepšil (Dotaz 5)? 

Je nějaká cesta jak zlepšit přímé rozlišení či vizualizaci méně poškozených krystalů pomocí 
IR mikroskopie (Dotaz 6)? Jak autor píše: „Unfortunately, the infra-red microscopy can 
measure only highly damaged crystal lattice, while k-factor is sensitive to depth (f x d) of the 
conductive channel, which is under welded wires and its conductive difference with the 
unaffected sample.“ 

Chemický difusní koeficient (kapitola 6. [81- 118], str. 49-65]), jehož znalost je potřebná pro 
určení profilu žíhání. Autor píše: „For Cl-doped CdTe the diffusion coefficient was evaluated 



by Grill85“, nezbývá, než abych se zeptal, nakolik ji doktorand modifikoval či vylepšil (Dotaz 
7), nebo zda byla prostě použita na jeho nové vzorky lépe zbavené inkluzí a správně žíhané? 

Rozšíření Meyerova-Neldova pravidla, které je popsáno v této kapitole, pokládám za důležitý 
výsledek této práce. 

Kapitolu 7. Positron annihilation spectroscopy ([119-165], str. 67-96), pokládám za ozdobu 
této práce, nejen proto, že L. Šedivý je prvním autorem příslušné publikace (samotná unikátní 
metoda byla realizována u prof. Čížka), ale vzhledem k unikátnosti a k možnostem této 
metody. My ji používáme ke studiu vakancí v GaN, a tudíž vím, jak je to náročné. Na 
stránkách 67-73 je princip metody dobře a srozumitelně popsán. Práce „Positron trapping in 
vacancies in indium doped CdTe crystals“  1991 a „Identification of cadmium vacancy 
complexes in CdTe(In), CdTe(Cl) and CdTe(I) by positron annihilation with core electrons“ 
1997, jsou sice už docela staré, ale možnosti této metody stále nejsou vyčerpány. Jak dalece 
se autor podílel na vlastním měření PAS (Dotaz 8)? 

Jednotlivé experimentální a charakterizační metody jsou popsány dostatečně podrobně. 

Autorův příspěvek je na straně 99 popsán stručně, ale výstižně, nicméně stále pokládám své 
dotazy na autorův podíl na technologii a experimentu vzniklé při čtení práce za relevantní. 

Rozšíření Meyerova-Neldova pravidla, pokládám za důležitý výsledek této práce. 

Sympatický je mi Appendix A „Laboratory cook book“, který bude důležitý pro příští 
studenty, kteří budou pokračovat ve studiu tohoto, či podobných materiálů. 

Drobnou formální chybkou je změna značení odkazů z xx na [yy]. Odkaz na práce [87,89, 90, 
112, 166-169] jsem v textu nenalezl. Angličtina, kterou je práce psána se mi zdá solidní, i 
když drobné překlepy by se našly (galwanomagnetic). 

Dosavadní publikační výstupy L. Šedivého, pokládám za solidní: WoS: 7 prací, h=6, citací je 
66/61. Ve dvou pracích je L .Šedivý na prvním místě. Řada prací je z časopisů se solidním 
impaktem a z 1. či 2. kvartilu. Publikace disertanta jsou v rozmezí let 2013 až 2019. 

Práce splnila svůj cíl, jak konkrétní uvedený na několika místech práce, tak i obecný – prokázat 
schopnost autora samostatně vědecky pracovat a získat základní vědeckou hodnost.  

Vědecký přínos doktoranda je jasný jak z této práce, tak i z odborných publikací. 

 

Disertační práci doporučuji přijmout k obhajobě a myslím, že jednoznačně odpovídá 
požadavkům řízení k udělení vědeckého titulu PhD. 
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