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 Předložená disertační práce je věnována studiu transportních a šumových 

charakteristik submikronových a mikronových tranzistorů MOSFET. Práce obsahuje 

teoretický úvod, na který navazuje obšírnější experimentální část v oblasti transportních 

charakteristik a v menší míře se potom autor věnuje měření a analýze RTS šumu v uvedených 

součástkách. Práce má celkem 127 stran včetně seznamu použité literatury a vlastní 

publikační činnosti. 

 Po prostudování disertační práce, seznamu publikací a hodnocení tvůrčí činnosti mohu 

konstatovat: 

 

a) Z předložené práce je zřejmé, že její námět odpovídá oboru disertace. Vzhledem ke 

skutečnosti, že je v současné době kladena významná pozornost diagnostickým metodám, 

jejichž cílem je kontrola zvyšování kvality a spolehlivosti elektronických součástek, lze 

práci považovat za aktuální z hlediska současného stavu vědy. 

 

b) Disertační práce vykazuje původní přínosné části. Jedná se zejména o návrh a realizaci 

měřícího zařízení pro měření teplotní závislosti transportních a šumových charakteristik pro 

teploty do 10K. 

 Dále pro charakterizaci VA charakteristik tranzistorů byl vybrán parametr Ido, 

parametr β a odpor kanálu. Bylo analyzováno chování těchto parametrů v závislosti na délce 

kanálu a teplotě. Bylo zjištěno, že z hodnoty parametru Ido lze získat informaci o 

koncentraci nosičů a jejich pohyblivosti a že odpor kanálu a přívodních kontaktů závisí na 

napětí kolektoru a teplotě. 

 Na základě uvedených charakteristik bylo možné provést porovnání výrobních 

technologií obou typů tranzistorů a dát některé užitečné informace pro jejich další vývoj. 

 Při analýze šumových charakteristik byly využity realizace s výrazným RTS šumem, 

ze kterých byly určeny časové konstanty zachycení a emise nosiče náboje na pasti 

v závislosti na proudu v kanálu. Na jejich základě byla navržena metoda určení relativní 

polohy aktivní pasti. 

 

c) Podstatné části disertace byly publikovány jak na domácí úrovni, tak i v zahraničí. 

V seznamu publikací se uvádí jeden impaktovaný zahraniční časopis, jeden domácí časopis 

a dále příspěvky ve sbornících zahraničních a domácích konferencí. 

 

d) Výsledky vědeckovýzkumné činnosti Ing. Chvátala, jeho publikační činnost a celkové 

bodové hodnocení jeho vědeckovýzkumné činnosti ukazují, že se jedná o pracovníka 

s vědeckou erudicí. 

 




