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Problematika, kterou se Mgr. Václav Dědič zabývá ve své dizertační práci je v současné 

době vysoce aktuální. Důvodem jsou rozšiřující se aplikace polovodičů CdTe a CdZnTe v oblasti 

detekce záření gama a Rentgenova záření při lékařském zobrazování, materiálové charakterizaci 

a  v systémech radiačního monitoringu.  

 Stávající aplikace jsou omezeny na oblast malých a středních radiačních toků. Při 

vysokých radiačních tocích, které jsou potřebné pro počítačovou tomografii (toky 

Rentgenovských fotonů více než 10
9
/mm

2
s) dochází k postupnému snižování účinnosti sběru 

náboje v detektorech způsobenému záchytem fotogenerovaných nosičů náboje na hlubokých 

pastech. Ten má za následek deformaci průběhu vnitřního elektrického pole, vznik oblastí s velmi 

malou intenzitou pole (tzv. mrtvých oblastí), kde dochází ke zvýšení rekombinace nosičů a tím 

k pozorovanému snížení účinnosti detektoru. Cílem předložené dizertační práce bylo provést 

fundamentální výzkum průběhu elektrického pole v detektorech Rentgenova záření na bázi CdTe 

v závislosti na vnějších podmínkách (ozáření, teplota), stanovit energie hladin, které ovlivňují 

sběr náboje a na kterých dochází k jeho akumulaci. 

V úvodní části práce jsou shrnuty v literatuře publikované výsledky týkající se hlubokých 

hladin.  Teoretická část přehledně shrnuje oblasti potřebné k analýze v experimentu získaných 

závislostí – Shockley-Readův model, řešení drift-difúzní a Poissonovy rovnice a Hechtovu relaci. 

Dále se podrobně zabývá poměrně komplikovanou teorií Pockelsova jevu v CdTe a 

rozebírá stanovení elektrooptického koeficientu pro případ orientace vzorku ve směru 111, kdy se 

vlivem elektrického napětí CdTe stává opticky anizotropním jednoosým materiálem. 

 Před zahájením práce nebyla metoda Pockelsova jevu na FÚ k dispozici. Významnou 

částí dizertace, které dizertant věnoval více než dva roky, tedy byla stavba aparatury pro měření 

Pockelsova jevu, její optimalizace a kalibrace. Bylo nutno řešit i možnost změny teploty vzorku 

během měření v rozmezí typickém pro pracovní podmínky detektorů (290-330K). Dizertant navíc 

standardní aparaturu doplnil dalšími zdroji světla, což umožnilo nahradit Rentgen jako zdroj 

záření laditelným laserem a dále použit monochromátoru pro změnu obsazení hlubokých hladin. 

V práci zavedená metoda tzv. infračerveného skenování, kdy ke stanovení energií hlubokých 

hladin je využita změna průběhu vnitřního elektrického pole v závislosti na energii dopadajícího 

infračerveného záření, nebyla dosud v literatuře publikována. 

 Ve výsledkové části jsou systematicky předloženy výsledky studia průběhu elektrických 

polí v několika vzorcích CdTe a CdZnTe, a to nejprve bez vnějšího osvětlení, kdy ke vzniku 

oblasti prostorového náboje dochází v důsledku formování Schottkyho kontaktu kov-

CdTe/CdZnTe. Z časového průběhu intenzity elektrického pole pod katodou v závislosti na 

teplotě jsou pak stanoveny energie a záchytné průřezy hlubokých hladin účastnících se výměny 

náboje mezi kovem a polovodičem. V další části dizertant analyzuje vliv vnějšího zdroje záření 

na průběhy elektrických polí a proces polarizace.  Je prokázáno, že stejného průběhu elektrického 

pole lze dosáhnout jak pomocí rentgenky, tak vhodnou volbou vlnové délky laditelného Ti-

safírového laseru.  Měření s rentgenkou provedl V. Dědič na Univerzitě v Surrey. Následně jsou 

na základě známého průběhu elektrických polí vlivem osvětlení rozebrány výsledky měření lux-



ampérových charakteristik a navrženo vysvětlení s využitím teoretických simulací 

fotoelektrického transportu. V poslední části práce věnované Pockelsovu jevu jsou analyzovány 

výsledky metody infračerveného skenování na dvou detektorových vzorcích a jsou stanoveny 

energie hladin, na kterých dochází k záchytu náboje během osvětlení. Za hlavní výhody této nové 

metody lze považovat její vysokou citlivost a fakt, že ke stanovení energií hladin dochází v 

podmínkách blízkých reálné činnosti detektoru (tedy za vysokých toků). 

 Ke studiu hlubokých hladin bylo dále v práci využito metody vybíjecích proudů. 

V závěrečné části jsou shrnuty výsledky studia hlubokých hladin získané oběma metodami a 

diskutován jejich možný původ na základě srovnání s údaji v literatuře. 

 Výsledky dosažené v práci považuji významné nejen pro studium vysokoodporového 

CdTe, ale i z hlediska vývoje metod pro analýzu hlubokých hladin v polovodičích a i z hlediska 

případné aplikace světla při ovlivňování činnosti detektorů CdTe a CdZnTe za vysokých 

radiačních toků. 

 Po celou dobu projevoval Mgr. Václav Dědič vysoké pracovní nasazení. Je spoluautorem  

10 původních prací publikovaných v časopisech s impakt faktorem. Další práce je v současné 

době v tisku v Journal of Instrumenation. Jedna práce je nabídnuta do J.Appl.Phys. Jeho h-index 

je 3. Výsledky práce prezentoval na řadě mezinárodních konferencí. K práci přistupoval tvůrčím 

způsobem a významně tak přispěl k rozvoji experimentálních technik v magnetooptické 

laboratoři FÚ UK. 

 Během doktorského studia absolvoval dva dlouhodobé pobyty na zahraničních 

pracovištích – 3 měsíce na Univerzitě v Surrey, Velká Británie a 5 měsíců v Národní laboratoři 

v Brookhavenu, USA. 

 Mgr. Václav Dědič plně prokázal, že je schopen řešit náročné problémy v oboru fyziky 

polovodičů. Konstatuji, že dizertační práce splňuje požadavky na ní kladené a doporučuji její 

postoupení příslušné komisi k obhajobě a aby mu byl udělen titul PhD. 
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