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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Předložená diplomová práce je na velmi dobré úrovni. Zvolené téma, dynamika fotoexcitovaných 

nosičů náboje v diamantu, reflektuje současný velký zájem o studium diamantu díky velké škále 

potenciálních aplikací. Téma práce navazuje na předchozí pozorování elektron-děrových kapek 

v laboratoři diplomanta a je v práci dále rozpracováno, jako studovaný materiál je tentokrát zvolen 

komerčně dostupný objemový krystalický diamant vysoké čistoty a kvality.  

Student provedl řadu náročných experimentů zahrnujících mimo jiné generaci čtvrté harmonické 

frekvence laseru, dvoufotonovou excitaci a časově rozlišená měření metodou excitace a sondování 

jedním či více paprsky, to vše za různých teplot. Z modelování měřených spekter pomocí 

teoretických tvarů jednotlivých příspěvků od elektron-děrové kapaliny, volných excitonů a jejich 

komplexů student získal ucelený obraz o chování elektron-děrové kapaliny v diamantu a vyhodnotil 

její základní parametry. 

Z práce je patrné, že se diplomant dokázal dobře zorientovat v zadané problematice, prokázal 

schopnost provést rešerši tématu, zvládnout náročnou experimentální techniku i získané výsledky 

adekvátně vyhodnotit. Po formální stránce je práce též na velmi dobré úrovni, proto práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně. 

 

 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. Při modelováni spekter bylo použito mnoho parametrů. Jakou odhadujete chybu určení 

například hustoty elektron-děrové kapaliny a redukovaného zakázaného pásu v grafech 3.2 

a 3.3? 

2. Čím si vysvětlujete změnu redukovaného zakázaného pásu za nízké teploty v grafu 3.3? 

Nemůže to být způsobeno třeba jen zvýšeným podílem příspěvku od elektronových 

komplexů v rámci chyby modelování? 

3. Se zvyšováním intenzity buzení by měla zůstávat hustota elektron-děrové kapaliny 

konstantní. U jednofotonové absorpce tomu tak je (viz graf 3.2), ale u dvoufotonové 

absorpce v grafu 3.18 hustota s rostoucí excitační intenzitou roste. Čím si toto vysvětlujete?  

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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