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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 na bázi teluridu 

kademnatého. Jejím cílem byla charakterizace vlastností nového elektrického kontaktu, připraveného 

z alkoholového roztoku chloridu zlatitého na povrchu detektorů CdZnTe. Práce je členěna do 

srozumitelných celků a její formální úroveň je velmi dobrá. V teoretické části jsou popsány základní typy 

ionizujícího záření a jeho interakce s látkou, základní vlastnosti polovodiče CdZnTe a základní teorie 

vlastností rozhraní kov-polovodič. V experimentální části jsou popsány použité charakterizační metody a 

popsána metodika přípravy vzorků a nanesení kontaktů. Hlavním výsledkem předložené bakalářské práce 

je nalezení způsobu přípravy zlatých kontaktů z alkoholového roztoku a jejich charakterizace. Bylo 

zjištěno, že „alkoholové“ kontakty mají výrazně vyšší adhezi k povrchu polovodiče než „vodní“ kontakty, 

vykazují vyšší účinnost sběru náboje a mění vnitřní elektrické pole v detektoru. Získané výsledky budou 

využity pro optimalizaci přípravy detektorů rtg a gama záření s vyšší účinností sběru náboje. 

Předložená práce svými výsledky, rozsahem a způsobem zpracování vyhovuje požadavkům 

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

z obecné fyziky, schopnost nastudovat teoretický základ nové problematiky a aplikovat ho při 

experimentu. 
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