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Aktuálnost tématu disertační práce:

Nitridové polovodiče jsou po křemíku v současnosti druhým nejdůležitějším polovodičovým materiálem
pro průmyslové využití. Přestože jsou tak důležité, jejich technologie není stále ještě uspokojivě
zvládnutá a studium vzniku krystalografických defektů v nitridových epitaxních vrstvách a pochopení
zákonitostíjejich vzniku a jejich vlastnostíje velmi důležité.

Splnění stanovených cílů :

Cílem této disertační práce předložené k obhajobě bylo studovat rozsáhlé krystalografické defekty jako
jsou různé typy dislokacía vrstevné chyby v epitaxních vrstvách AlN a GaN připravených na Si
substrátech jejich vlastnosti, způsob vzniku a anihilace během růstu. Cíle práce stanovenó v kapitole 3

byly splněny.

Postup řešení problému a v,ýsledky disertace:

Defekty v GaN vrstvách byly studovány jak ve wuzitové, tak v kubické krystalové struktuře, Autor
studoval různé typy defektů pomocí různých metod elektronové mikroskopie, mikroskopie atomárních sil
i rentgenové difrakce. Zalímavá zjištění přinesly korelované výsledky metod AFM, SEM a EBIC, Práce
je založena nejen na rozsáhlé experimentální práci, ale obsahuje také návrh teoretického modelu
vysvětlujícího anihilaci vrstevných chyb v kubických GaN vrstvách,

U kubických sfaleritových GaN nitridových vrstev byla pozornost věnována vrstevným chybám a jejich

vzniku a vzájemné interakci, neboť tyto defekty jsou u nestabilní kubické struktury dominantní, Navžený
teoretický model anihilace vrstevných chyb je podpořen experimentálními výsledky, U wurzitových
struktur byl studován především vznik, chování a vlastnosti různých typů vláknových dislokací, četnost
jednotlivých typů a jejich souvislost s rekombinačními centry, Tady mám malou poznámku k využití
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metody EB|C, která nám dává velmi užitečnou informaci o rekombinačních centrech v materiálu, ale
nemusí vypovídat o tom, zdali se jedná o centra zárivá nebo nezářivá. V disertaci se automaticky
předpokládá, že rekombinaění centra zjištěná metodou EBlC jsou nezářivá, ale to nemusí být nutně
pravda. Tuto informaci by bylo nutné ověřit prostorově odlišenou katodoluminiscencí. Z našich

experimentů vím, že u něktených defektů (velmi podobných defektům typu B v disertaci)jsme naopak
pozoroval i zvýšenou účinnost katodolu miniscence.

Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru:

Výsledky jsou pro rozvoj oboru nitridových polovodičů velmi užitečné, což dokládají i publikace
doktoranda v kvalitních impaktovaných periodicích. Zvláště důležité je pochopení procesů vzniku
defektů při epitaxi na Si substrátech, která je složitá, přitom průmyslem preferovaná volba především
pro elektronické aplikace.

Zajímavá zjištění přinesly korelované výsledky metod AFM, SEM a EBIC. Práce je založena nejen na

rozsáhlé experimentální práci, ale obsahuje také návrh teoretického modelu vysvětlujícího anihilaci
vrstevných chyb v kubických GaN vrstvách. Pochopení interakce vrstevných chyb a navržení
teoretického modelu jejich anihilace je významné a může být v budoucnu i aplikačně důležité,

Jako technologa mě trošku mzelo, že doktorand neměl k dispozici sadu vzorků, ze ktenich by bylo
možné zjistit nějakou spojitost mezi techno|ogií přípravy vzorků a krystalografickou kvalitou epitaxních
vrstev. Zajímavé by mohlo být studium vzniku SiN, vrstvy mezi Si substrátem a AlN epitaxnívrstvou,
která zřejmě pomáhá uvolnit pnutí v AlN epitaxnívrstvě. Ve firmě ON Semiconductors používali
předávky TMA| nebo NHs před růstem AlN nukleačnívrstvy a bylo by zalímavé vidět vliv např. tohoto
technologického kroku na tloušt'ku SiN* vrstvy - mohlo by to pomoci objasnit mechanismus jejího

vzniku. Výsledky by pak pro praktické využití mohly být ještě užitečnější. To je možná tip pro budoucí
práci, neníto chybou této disertace.

Formální úprava disertační práce a jeiiiazyková úroveň:

Disertační práci hodnotím jako vysoce kvalitní i po formální stránce, Je dobře rozvržena, pokud mohu
soudit, je psána výbornou angličtinou a má vynikajícígrafickou úpravu, Kapitola 2 je srozumitelným
teoretickým úvodem k disertacia popis krystalografických defektů je doplněn názornými a vhodně
volenými obrázky tak, že by tuto kapitolu bylo možno využít jako studijní materiál pro vysokoškolskou
výuku. Cíle práce stanovené v kapitole 3 jsou jasně formulovány. Závěry práce jsou výstižně a
srozumitelně shrnuty.

Zda dizeftaění práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona:

(4) Studium se řádně ukončuje státnídoktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, ktenými se
prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k

samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musíobsahovat pŮvodnía

uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění,1)

l § 10 4ikonač.35/1965 Sb.,o dilech literárnbh, uědukjcb auněhcPlch (autorskj 4i,kon).
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Je nutné ocenit kvalitní publikační práci doktoranda. Velká část výsledků shrnutých v disertační práci 
byla také součástí šesti publikací v recenzovaných časopisech a obstála v náročném recenzním řízení. 
U dvou prací byl doktorand prvním autorem z toho u druhého a velice kvalitního článku byl ukončen 
publikační proces až po odevzdání disertační práce. 

Disertační práce splňuje podmínky uvedené v§ 47 odst. 4 zákona 

Připomínky a dotazy: 

1. V disertační práci byla výhradně používána forma 1. osoby množného čísla tak, jak je vhodné u
publikací, které jsou výsledkem týmové práce. U disertační práce bývá zvykem popsat např. v závěru
vlastní podíl na prezentované práci (např. typy měření, které doktorand prováděl sám, podíl práce na
teoretických modelech apod.) Něco bylo možné zjistit z popisu podílu na publikacích, ze kterého je
zřejmé, že disertační práce je založena dominantně na autorově práci. Přesto bych poprosila, aby
doktorand u obhajoby svůj podíl práce shrnul.

2. V práci je na několika místech uvedeno, že růst na Si substrátu je výrazně odlišný od růstu na
safírovém substrátu. Mohla bych poprosit o uvedení některých odlišností? Hustota vláknových dislokací
bývá na Si substrátu vyšší. Liší se např. podíly jednotlivých typů vláknových dislokací při epitaxi na
těchto dvou typech substrátů?

Celkové zhodnocení disertační práce: 

Disertační práci hodnotím jako vysoce kvalitní. Student prokázal tvůrčí schopnosti v oblasti výzkumu 
nanotechnologií. Práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v oboru Pokročilé 
nanotechnologie a mikrotechnologie. 

Disertační práci Ing. Petra Vacka doporučuji k obhajobě pro udělení akademického titulu "doktor" (Ph.O.) . 
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