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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

Předložená diplomová práce vznikla v oddělení polovodičů a polovodičové optoelektroniky 

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

kademnatého. Jejím cílem bylo nalezení optimálního postupu žíhání polovodičů CdTe/CdZnTe, který 

povede k výraznému snížení koncentrace strukturních defektů-inkluzí, a zároveň k vytvoření 

vysokoodporového materiálu vhodného pro přípravu detektorů záření gama. Dalším cílem práce bylo 

zkoumání dynamiky tvorby a zániku defektů měřením změny elektrické vodivosti a Hallovy konstanty při 

změně okolního tlaku par. Práce je přehledně členěna do šesti kapitol. V prvních dvou kapitolách jsou 

shrnuty základní fyzikální vlastnosti zkoumaného materiálu. Ve třetí kapitole je stručně popsána 

termodynamika růstu krystalů a vzniku defektů. Dále transportní vlastnosti volných nosičů a difúzi atomů. 

Popis použitých experimentálních metod je uveden v kapitole 4. V kapitole 5 jsou uvedeny a diskutovány 

výsledky měření a jejich shrnutí je uvedeno v kapitole 6.  

Hlavním přínosem předložené diplomové práce je nalezení způsobu žíhání monokrystalů CdTe 

vedoucího k výrazné redukci inkluzí, a zároveň k přípravě vysokoodporového materiálu, který je 

srovnatelný s komerčně dostupným materiálem používaným pro přípravu detektorů. Dalším významným 

výsledkem je určení koeficientů chemické difúze, které budou zpětně použity k naladění žíhacích procesů. 

Předložená práce svými výsledky, rozsahem a způsobem zpracování vyhovuje požadavkům kladeným na 

diplomové práce. Diplomant při řešení uvedené problematiky prokázal dobré znalosti z fyziky pevných 

látek, schopnost nastudovat teoretický základ nové problematiky a aplikovat ho při experimentu. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

Formální připomínky:  Obr.5.15 - není vysvětlen smysl čerchovaných čar. 

 Strana 73 - chybný odkaz na obrázek. 

Otázky: Jakým způsobem by bylo možné identifikovat cizí akceptor a zjistit jeho koncentraci? 

 

Jakým způsobem by bylo možné eliminovat chybu měření koncentrace volných nosičů pomocí 

Hallova jevu způsobenou vtavenými kontakty? 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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