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 Posuzovaná disertační doktorská práce byla vypracována v oddělení polovodičů a polovodičové 
optoelektroniky Fyzikálního ústavu MFF UK v rámci dlouhodobého výzkumu II-VI sloučenin na bázi 
teluridu kademnatého. Cílem práce bylo vyvinutí technologie pasivace povrchu CdZnTe radiačních 



detektorů, která povede ke snížení svodových proudů a k zvýšení rozlišení detektorů a jejich časové 
stabilitě. Dalším cílem práce bylo otestování způsobu depolarizace detektorů pomocí osvětlování světlem 
s vlnovou délkou nižší, než odpovídá velikosti zakázaného pásu. V závěrečné části práce byl řešen úkol 
vybudování aparatury a vytvoření metodiky na měření transportních vlastností CdZnTe detektorů 
rentgenového a gama záření pomocí měření transientních proudů s optickou generací náboje. 

Práce je členěna do srozumitelných celků a její formální úroveň je velmi dobrá. V teoretické části 
práce je vysvětlena základní struktura planárního a koplanárního detektoru a požadavky na vlastnosti 
materiálu, který je vhodný pro přípravu detektorů. Dále je popsána teorie přechodu kov-polovodič a jeho 
vliv na svodové proudy detektoru. V závěru teoretické části jsou popsány jednotlivé aspekty transportu 
náboje v detektorech při započtení záchytu náboje na pastech. 

V druhé části práce jsou představeny použité experimentální metodiky použité v práci pro 
charakterizaci vlastností detektorů. 

V další části práce jsou představeny výsledky vývoje chemické pasivace povrchu detektorů, která 
vede ke snížení svodových proudů a k časové stabilizaci detekčních vlastností zkoumaných detektorů. Jako 
nejefektivnější metoda pasivace se ukázalo chemo-mechanické leštění s následným chemickým leptáním 
v roztoku brom-metanol a pasivací povrchu v roztoku peroxidu vodíku a fluoridu amonného nebo 
v roztoku hydroxidu draselného. 

V následující části práce jsou prezentovány výsledky vývoje metodiky depolarizace detektoru 
použitím dodatečného osvětlení detektoru. Bylo zjištěno, že při použití světla o vlnové délce 1200nm 
zůstává detekční schopnost zachována i při výrazně vyšších tocích dopadajícího rtg záření. 
 V závěrečné části práce jsou prezentovány výsledky testování aparatury pro měření transientních 
proudů s optickým buzením a její použití pro charakterizaci transportu náboje v CdZnTe planárních i 
koplanárních detektorech. Je diskutován vliv použitých předzesilovačů, povrchové rekombinace i 
strukturních defektů na tvar výsledného proudového pulzu a na efektivnost sběru náboje v detektorech. 
Dále jsou zde uvedeny výsledky vyhodnocení transportu náboje v koplanárních detektorech a numerický 
model popisující experimentální výsledky. Bylo zjištěno, že při zvyšování přiloženého elektrického pole 
dochází k saturaci rychlosti přenosu náboje a k výraznému ovlivnění sběru náboje vlivem difuze nosičů. 
 Hlavním přínosem předložené disertační práce je vytvoření uceleného konceptu měření 
transportních vlastností planárních a koplanárních CdTe/CdZnTe detektorů pomocí měření transientních 
proudů s použitím optické generace náboje. Tuto koncepci je možno použít pro charakterizaci detektorů i 
z jiných polovodičových materiálů. Dalším významným výsledkem je určení optimální metody pasivace 
detektorů, která vede ke snížení svodových proudů a ke stabilizaci detekčních schopností detektoru a vývoj 
metodiky depolarizace detektorů pomocí dodatečného osvětlení. Obě tyto metody posunují hranice 
použitelnosti CdZnTe detektorů.  

 
Předložená práce svými výsledky, rozsahem a způsobem zpracování vyhovuje požadavkům 

kladeným na doktorskou dizertační práci. Doktorand prokázal při řešení uvedené problematiky velmi dobré 

znalosti z fyziky pevných látek a schopnost aplikovat teoretické znalosti při experimentu, který samostatně 

rozvíjel a vyhodnocoval. 

 
Proto předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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