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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

Předložená bakalářská práce vznikla v oddělení polovodičů a polovodičové optoelektroniky 

Fyzikálního ústavu MFF UK v rámci dlouhodobého výzkumu II-VI sloučenin. V předložené práci byly 

studovány elektrické a optické vlastnosti monokrystalů ZnO před a po změně struktury defektů vyvolané 

žíháním vzorků v parách Zn. Cílem této práce byla charakterizace jednotlivých defektů v polovodiči ZnO. 

Práce je členěna do srozumitelných celků a její formální úroveň je dobrá. V první části práce jsou uvedeny 

základní rovnice pro popis koncentrace, elektrické vodivosti a pohyblivosti nosičů náboje, základní 

charakteristiky polovodičů ZnO a teorie měření elektrických a optických vlastností. V experimentální části 

je popsána metodika přípravy vzorků a měřící metody použité pro jejich charakterizaci. Hlavním 

výsledkem předložené bakalářské práce je nalezení způsobu žíhání ZnO, které vede k výraznému vyčištění 

materiálu a ke zvýšení pohyblivosti nosičů náboje. Z teplotních závislostí elektrických vlastností byly 

získány energie dominantních defektů a charakterizována defektní struktura v polovodiči, která byla 

porovnána s výsledky měřením fotoluminiscence za pokojové teploty. Získaný defektní model bude využit 

jako základ pro detailnější identifikaci defektů v dalších letech. 

Předložená práce svými výsledky, rozsahem a způsobem zpracování vyhovuje požadavkům 

kladeným na bakalářské práce. Bakalář při řešení uvedené problematiky prokázal dobré znalosti z obecné 

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

 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Formální připomínky: Práce by měla být napsána pečlivěji. Relativně hodně formálních chyb. Obr.3.7 má 

stejný popis jako obr.3.8. Články č. 19 a 20 v literatuře mají stejné autory. 

Otázky: Jaká byla homogenita odporu při měření V-A charakteristik na obr. 3.1? Bylo měřeno 
napětí také na kontaktech 3-4? 
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