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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Předložená bakalářská práce je věnována studiu elektrických a optických vlastností 

monokrystalů ZnO, přičemž byl posuzován vliv žíhání vzorků v parách Zn na tyto vlastnosti. Tato 

problematika je vysoce aktuální z pohledu praktického využití ZnO k přípravě optoelektronických 

součástek. Ke studiu struktury defektů v polovodiči ZnO byla použita metoda měření elektrické 

vodivosti a Hallova jevu doplněná o měření fotoluminiscence. Členění práce je přehledné a po 

formální stránce srozumitelné. Vyjadřování bohužel někdy trpí neobratnými formulacemi. 

V teoretické části se autor velmi podrobně zabývá statistikou nosičů náboje v polovodičích, 

teplotní závislostí pohyblivosti a teorií Hallova jevu. Dále uvádí materiálové vlastnosti ZnO a 

teorii měření fotoluminiscence. V experimentálních metodách se pak věnuje přípravě vzorků, 

použitým měřicím metodám a experimentálnímu uspořádání. Je třeba ocenit širokou škálu jevů, 

které musel prostudovat. Při vlastní experimentální práci autor řešil řadu dílčích úkolů, jako 

přípravu vzorků k měření včetně kontaktování, souhrnně proměřil 7 vzorků. Přínosem předložené 

práce je zejména zvýšení pohyblivosti nosičů náboje pomocí žíhání v parách Zn. Aktivační energie 

vlastních defektů či příměsí určené z elektrických měření byly porovnány s výsledky měření 

fotoluminiscence. Tyto poznatky mohou být využity při dalším studiu vlastností bodových defektů 

v ZnO. 

Práce obsahuje poměrně značné množství formálních chyb včetně neúplných citací 

v seznamu literatury. Upozorním zde pouze na několik věcných pochybení. Vztah (1.15) na str. 6 

je třeba doplnit podmínkami platnosti. Na str. 6
16

 je podmínka n « NA chybným předpokladem 

platnosti vztahů (1.18) a (1.19). Napětí označené indexem H ve vztahu (2.2) není Hallovo napětí 

(str. 12
10

). Tvrzení, že metoda van der Pauwa byla odvozena z šestibodové metody, není pravdivé 

(str. 12
12

). Obr. 2.2 na str. 13 neznázorňuje měření Hallova jevu, ale měření vodivosti. Bod tání 

india je zhruba 430 K (str. 155). Hodnoty vodivosti a koncentrace u vzorků 10A-Zn a 11B-Zn 

v tabulce 3.1 neodpovídají grafům na obr. 3.2 a 3.4 resp. 3.5, podobně hodnota pohyblivosti 

vzorku 10A nesouhlasí s grafem na obr. 3.7. Analogicky v tab. 3.2 neodpovídají hodnoty EF pro 

žíhané vzorky grafům na obr. 3.3. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. Při broušení vzorků se užíval korund s hrubostí 304. Pro názornost by bylo vhodné uvést 

velikost zrn, případně tloušťku odebraného materiálu. Byla u všech měřených vzorků dostatečně 

odstraněna broušením porušená povrchová vrstva, když se leptáním odebralo pouze 250 nm? 

2. V odstavci Fermiho mez na str. 20 není zřejmé, jak se postupovalo při určení polohy EF 

v závisloti na teplotě, viz obr. 3.3. Uvedený vztah (1.17) platí pouze pro nízké teploty. 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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