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     Hlavní záměr této zajímavé  a obsáhlé práce se týká analýzy transportních charakteristik 

submikronových a mikronových tranzistorů MOS na jejich významných souborech s různými 

rozměry kanálu a ve velkém rozsahu teplot od 10 do 350 K, a to s využitím fyzikálního 

modelu a šumu RTS. Téma je aktuální a významné s hlediska výzkumu a patří do oboru 

disertace.  

     Cíle vycházejí ze specifikace na str. 22 a jsou zaobaleny do dalšího vysvětlujícího textu. 

Uvítal bych vyjádření jasnější a důraznější, ve stylu …za prvé, za druhé, za třetí…Co, proč   a 

jak má být vysvětleno v předchozí kapitole (současný stav problematiky). Stručně lze shrnout  

pět výzkumných činností, kterými se autor zabýval v průběhu doktorského studia. Patří sem 

zjišťování VA charakteristik včetně měření při nízkých teplotách, určení závislosti 

koncentrace elektronů na poloze v kanálu a nalezení její maximální hodnoty, určení velikosti 

odporu kanálu a jeho přívodních kontaktů v závislosti na teplotě, dále snaha analyzovat 

šumovou spektrální hustotu výkonu v kmitočtové oblasti a  vztahy časových konstant šumu 

RTS  v časové oblasti pro získání spektrální výkonové hustoty šumu typu 1/f a studium 

dvouúrovňového signálu RTS v kanálu. Všechny položky jsou podle mého soudu 

disertabilní, protože vykazují snahu o originalitu řešení.  

          Použitá metodika zpracování je založena na postupu, který odpovídá cílům a 

charakteru zkoumání. 

      Formálně jde o text zpracovaný velmi dobrou češtinou, téměř bez chyb a překlepů, a ve 

velmi pěkné grafické úpravě. Vytknout lze jen nepatrné nedostatky (viz dále). Práce je 

rozvržena do sedmi kapitol, z nichž první až čtvrtá představuje přehled současného stavu 

problematiky (do str. 43) a je opřena o 60 referencí (str.116 až 121). Pojednává o struktuře 

šumu v MOSFETu,  o jeho stavbě, technologii a vlastnostech, rozdělení a přenosu náboje 

kanálem a analýze šumu RTS. Tato část je pojata velmi instruktivně a přiznávám jí, kromě 

dobrého uplatnění ve výzkumné činnosti,  též možnost využití v pedagogickém procesu. Další 

partie už tak precizně vystavěné nejsou. Pokrývají oblast přístrojových realizací řešenou v 5. 

kap. a spolu s kap. 6, od str.44 do str.111, představují stěžejní část disertace. Jde o 

experimenty, výsledky s odbornou diskusí a komentované přínosy  v kap. 7. Předcházejí a 

následují další předepsané pasáže. Práce je doplněna třemi zřejmě stěžejními reprinty, na 

nichž se uchazeč podílel. Stavba předloženého spisu  je vcelku výstižná a srozumitelná. 

     Připomínky : 

1.  V disertaci chybí obor obhajoby. 

2.  Místo dvojslovných názvů typu RTS šum, ESD stanice, DC analýza, PN přechod, PID       

     regulátor, USB převodník, AC kontrolér atd. v češtině raději logicky opačně (řeka Dyje). 

3.  V seznamu použitých symbolů chybí rozměry veličin. 

4.   Popisy tabulek se píší nad tabulky. 

5.   Tab.6.1, 6.2 a 6.4 : Šířka a délka v plošné míře (překlep).    

6.   Str.5 2  :  Střední doba mezi srážkami  10
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 s – platí to pro všechny materiály? 

7.   Str.22, 2.odst., 2. věta  je nesrozumitelná. 

8.   Str.24
5
 nejzákladnější složení – asi lépe základní. 

9.   Str.30
5
:   Za určitých předpokladů  lze aktivizovat  jen jednu  past tranzistoru mezi oxidem   




