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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Práce odpovídá zadání bakalářské práce.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí:
Práce má 54 stran textu včetně 33 literárních referencí. Obsahuje teoretickou část, kde jsou popsány
základní charakteristiky křemíku, proces jeho výroby a dále epitaxní procesy včetně depozice
epitaxní vrstvy Si metodou chemické depozice par. V další části jsou popsány 3D defekty, tzv.
nodules, které jsou hlavním předmětem zájmu předkládané práce. Experimentální část zahrnuje
naplánování, podmínky a vyhodnocení experimentu. Práce vznikla ve spolupráci s firmou ON
Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm, kde byla realizována většina experimentálních analýz.
Cílem bylo navrhnout experiment tak, aby se změnou technologických podmínek tvorba nodles
minimalizovala. Analýzy však ukázaly, že se tyto předpoklady nenaplnily.

3. Poznámky a kritické připomínky:
K práci mám následující otázky:

1) Které z analýz student prováděl samostatně a které byly prováděny pedagogem, resp. pracovníkem
ON Semiconductor?
2) Proč byla pro experiment vybrána právě jedna šarže, a to T90A73R?
3) Dá se uspokojivě vysvětlit velký rozdíl v předpovězeném (modelovém) a  aktuálním výskytu
nodules (viz obr. 34). Hodnota RSquare 0,18 je evidentně zcela neuspokojivá.

4. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Použité literární prameny jsou vhledem k uvedené problematice vhodně zvolené. Počet odpovídá
úrovni bakalářské závěrečné práce.

5. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Po formální a jazykové stránce je práce na uspokojivé úrovni, která odpovídá úrovni předkládané
práce. Některé obrázky jsou ovšem nízké kvality a mohly být připraveny pečlivěji (např. obr. 5, 11,
13, atd.) To kontrastuje s kvalitou SEM snímků (např. obr. 21), optického mikroskopu (obr. 27) nebo
scanovacího mikroskopu (orb. 29, 30).

6. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Práce přináší nové poznatky v oblasti výskytu 3D defektů, tzv. nodles, na Si deskách po depozici
tenkých vrstev. Zejména ukazuje na fakt, že minimalizovat tyto defekty není jednoduché a bude
zřejmě vyžadovat další podrobnější studium.
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