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Doktorand Ing. Miloš Chvátal absolvoval v roce 2007 Fakultu elektrotechniky a 
komunikačních technologií VUT v Brně, obor Telekomunikace. Poté se stal na téže fakultě 
studentem doktorského studia oboru Mikroelektronika a technologie, ze kterého v 1. ročníku 
přešel na nově akreditovaný obor Fyzikální elektronika a nanotechnologie na pracovišti Ústav 
fyziky FEKT. Vybrané téma disertační práce „Vliv zbytkového proudu submikronových 
MOSFET na RTS šum“ bylo v průběhu studia modifikováno na „Transportní a šumové 
charakteristiky tranzistorů MOSFET“. 

Během svého doktorského studia se Ing. Chvátal zabýval problematikou fluktuačních 
procesů při transportu nosičů náboje v moderních mikroelektronických součástkách, zejména 
tranzistorech MOSFET. Konkrétně se jednalo o analýzu transportních charakteristik 
v širokém teplotním rozsahu pro vzorky vyrobené různou technologií, při které byla na 
základě závislosti proudu kanálem na intenzitě elektrického pole v podélném a příčném směru 
stanovena velikost odporu přívodních struktur mimo samotnou oblast kanálu a jeho aktivační 
energie, což má významný přínos z hlediska diagnostiky pro výrobce. Další důležitou oblastí 
je pozorování RTS šumu, spočívajícího v opakovaném zachycení a uvolnění elektronu na 
pasti v blízkosti kanálu, pro který je v disertační práci navržena nová metoda, umožňující 
experimentálně stanovit přibližnou polohu aktivní pasti v kanálu pomocí napěťové závislosti 
střední doby zachycení. 

Výzkumná práce Ing. Chvátala je založena na výsledcích jak v experimentální, tak 
teoretické oblasti. Po úvodním seznámení s problematikou měření eletrického šumu se 
aktivně zapojil do přípravy experimentální aparatury pro automatizované měření v teplotním 
rozsahu 10 K – 350 K, kde získal jako hlavní řešitel tři projekty FRVŠ 2743/2009/G1,  
2549/2010/G1 a 2412/2011/G1 „Modernizace kryostatické laboratoře pro nedestruktivní 
testování elektronických součástek“. Vypracoval systém dálkového řízení měřícího zařízení 
pro testování kvality na základě transportních a šumových indikátorů, který je v současné 
době využíván pro účely smluvního výzkumu. Podílel se na řešení několika projektů, 
zaměřených na využití šumové spektroskopie, např. GAČR 102/08/0260 „Nízkofrekvenční 
šum v submikronových MOSFET a HEMT strukturách“, GAČR 102/09/1920 „Stochastické 
jevy v polovodičových strukturách MIS a MIM“ nebo GAČR 102/09/H074 „Diagnostika 
defektů v materiálech za použití nejnovějších defektoskopických metod“. Dosažené výsledky 
publikoval v impaktovaném časopise a dalších 14 příspěvcích na zahraničních i domácích 
konferencích, z nichž některé aktivně prezentoval. Mimo vlastní výzkumnou práci se aktivně 
zapojil i do pedagogické činnosti na Ústavu fyziky, kde vedl laboratorní a numerická cvičení 
fyziky a zúčastnil se tvroby nových laboratorních úloh. 

Na základě přehledu aktivit Ing. Miloše Chvátala je tedy zřejmé, že v průběhu 
doktorského studia nesporně prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce, získal dostatek 
znalostí v daném oboru a svými výsledky přispěl k jeho rozvoji. Proto doporučuji, aby byla 
jeho disertační práce přijata k obhajobě. 
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