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Tématem disertační práce je studium profilu elektrických polí CdTe a CdZnTe 

detektorů za tmy a při osvětlení intenzivním tokem Roentgenova záření simulujícím jejich 

provoz. Práce je zaměřena především na problém akumulace elektrického náboje na 

hlubokých energetických hladinách v detektorech a měření profilu elektrického pole v 

detektorech. Akumulace elektrického náboje způsobuje časovou nestabilitu detektorů, která 

znemožňuje jejich funkci. Téma disertační práce je velmi zajímavé a patří mezi aktuální 

témata, protože CdTe představuje perspektivní materiál pro přípravu detektorů Rentgenova a 

gama záření. Hlavním problémem u CdTe je nekontrolovatelná přítomnost přirozených 

defektů, které tvoří hluboké hladiny uprostřed zakázaného pásu. Tyto hladiny mohou působit 

jako záchytná nebo rekombinační centra, která ovlivňují efektivitu sběru generovaného 

elektrického náboje v detektorech. Z tohoto důvodu je důležité mít metodiku pro měření 

profilu elektrického pole v detektorech a rozumět procesům, které způsobují akumulaci 

elektrického náboje na hlubokých hladinách v CdTe a CdZnTe detektorech. Další důležitou 

otázkou je, jak je ovlivněna akumulace náboje intenzitou měřeného Rentgenova a gama 

záření. Jedná se o problematiku velmi složitou, ale na druhou stranu měl doktorand velkou 

výhodu práce v týmu, který při studiu CdTe a CdZnTe detektorů dosahuje velmi dobrých 

výsledků. 

Experimentální metody použité v práci pro studium profilu elektrického pole v CdTe a 

CdZnTe detektorech představují komplexní soubor metod, které umožnily dosažení řady 

unikátních výsledků. Zde bych vyzvedl modifikaci metody měření rozložení elektrického pole 

s IR podsvětkou a z ní určení hlubokých hladin a měření profilu elektrického pole v závislosti 

na intenzitě Rentgenova záření. 

Práce je psána přehledně, dobře logicky strukturována a graficky pěkně provedena. Je 

rozdělena do sedmi kapitol. V úvodu jsou shrnuty vlastnosti CdTe a CdZnTe. V teoretické 

části jsou uvedeny rovnice a modely použité při vyhodnocení výsledků měření. Největší 

pozornost je věnována elektro-optickému jevu. V třetí kapitole jsou popsány použité měřící 

techniky, měřící aparatury a měřené vzorky. Těžiště práce je v kapitolách 4 a 5, kde jsou 

prezentovány a diskutovány všechny dosažené výsledky. V kapitole 4. jsou uvedeny výsledky 

rozložení elektrického pole získané z měření Pockesolva jevu za „tmy“ a pří ozáření rtg. 

zářením. Pátá kapitola ukazuje výsledky z měření hlubokých úrovní v detektorech. V šesté 

kapitole je přehled pozorovaných hlubokých hladin.  

Práce obsahuje celou řadu originálních výsledků, z kterých bych především vyzdvihl 

pozorování a vysvětlení jevu indukované depolarizace.  

 

K práci mám následující dotazy a připomínky: 

 

1. Na straně 47 je zmínka, že rozložení elektrického pole je možné také určit metodou 

Transient Current Technique (TCT), která je k dispozici ve Fyzikálním ústavu UK. Srovnejte 

při obhajobě klady a zápory obou měřících technik. Proč nebyla neprovedena srovnávací 

měření rozložení elektrické pole oběma metodami aspoň pro jeden vzorek? 

 

2. Proč nebyl měřen Pockelsův jev na vzorku č. 4, kdy ze srovnání výsledků měření pro 

vzorky 3. a 4. mohl být ukázán vliv různých kontaktů na rozdělení elektrického pole v 

detektoru. 



 

3. Na základě vašich výsledků navrhněte strukturu optimálního CdTe (CdZnTe) detektoru. 

Jaký by měl být profil elektrického pole, poloha a koncentrace hluboké úrovně a jaké ohnutí 

pásů na rozhraní polovodič-kov? 

 

4. Výsledky měření rozložení elektrického pole v závislosti na intenzitě rtg. záření byly 

srovnávány s výsledky simulace tohoto procesu na vzorku „10 x tlustším“, viz obr. 4.25.  

 

5. Chyby ve velikosti  stupnice na ose x (obr. 4.25, 4.34, 4.35) by se neměly vyskytovat v 

disertační práci. 

 

 

 

 

 Přes uvedené připomínky disertační práce Václava Dědiče „Influence of Deep 

Levels on Charge Transport in CdTe and CdZnTe“ splňuje požadavky kladené na 

disertační práci a prokazuje předpoklady autora k samostatné vědecké práci. Disertační 

práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 6. 5. 2014     Ing. Jiří Oswald CSc. 

Fyzikální ústav AV ČR v.v.i. 


