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Diplomová práce Bc. Tomáše Popeláře je zaměřena na studium elektronových procesů 

v krystalickém diamantu a souvisí s problematikou řešenou na Katedře chemické fyziky a optiky.   
Diamant je známý svými unikátními vlastnostmi, které mohou nalézt řadu aplikací. Zajimavá je 
kombinace materiálových parametrů, která vede k velké vazebné energii excitonu a k poměrně 
vysoké kritické teplotě kondenzace nosičů do elektron-děrových kapek. Elektron-děrové kapky 
byly objeveny již asi před čtyřiceti lety a studovány zejména v germaniu a křemíku, v diamantu 
byly poprvé prokázány v roce 2000. Ultrarychlá laserová spektroskopie dovoluje studovat 
dynamiku excitonů a jejich kondenzace do elektron-děrových kapek v diamantu. Zatím bylo 
ovšem publikováno jen několik takto zaměřených prací. Výsledky tohoto studia jsou důležité jak 
z hlediska základního fyzikálního výzkumu, kdy dobře prostudované vlastnosti elektron-děrových 
kapek v jiných polovodičích mohou být konfrontovány s výsledky získanými v diamantu se 
značně odlišnými parametry, ale také z hlediska aplikací diamantu jako materiálu pro světelné 
zdroje v ultrafialové spektrální oblasti.    
 Diplomová práce obsahuje výsledky experimentálního studia fotoluminiscence a 
přechodné absorpce monokrystalického diamantu připraveného depozicí z plynné fáze (CVD). 
Kromě účasti na náročných femtosekundových experimentech se diplomant zaměřil zejména na 
analýzu luminiscenčních spekter a na jejich interpretaci.  S velkým porozuměním prostudoval 
dostupnou literaturu, zvládl velmi náročné fitování a podařilo se mu získat parametry popisující 
systém excitonů a elektron-děrových kapek, které diskutoval a porovnal s dosud publikovanými 
výsledky. V měřeních přechodné absorpce s více femtosekundovými pulsy prokázal možnost 
„řízení“ elektron-děrových kapek (rychlé vypaření a následná re-kondenzace). Některé z výsledků 
jsou připravovány k publikaci.   
Při práci prokázal T. Popelář velký zájem a schopnosti pro budoucí vědeckou práci. Bohužel k 
dokončování textu diplomové práce se dostal až v období těsně před termínem odevzdání, kdy 
jsem neměl možnost podstatnou část práce číst a text redigovat. Rád však mohu konstatovat, že až 
na drobné nedostatky napsal T. Popelář výsledkovou část zcela samostatně a bezpochyby zdařile.  
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