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Oponentní posudek dizertační práce Ing. Jana Chochola 

PLASMONICS IN SEMICONDUCTORS 

Dizertant: Ing. Jan Chochol, Školitel: doc. Mgr. Kamil Postava, Dr.  
 

Tématem předložené dizertační práce je perspektivní problematika plazmoniky, zejména s ohledem na nové 
perspektivní polovodičové materiály a kombinaci s magnetooptickými vlastnostmi. Plazmonické struktury 
představují dnes celosvětově velmi aktuální a perspektivní oblast výzkumu a vývoje, a to zejména díky svým 
zajímavým a unikátním vlastnostem, umožňujícím již dnes řadu reálných (v senzorice, diagnostice, laserové 
a vlnovodné technice) a výhledově i nových potenciálních aplikací. Práce se věnuje kombinaci teoretických i 
experimentálních výzkumných aktivit v této oblasti. Téma předložené práce je tak bezesporu velmi 
perspektivní a vědecky aktuální, s ohledem na současný dynamický rozvoj vědecké oblasti plazmoniky 
(spolu s metamateriály a fotonickými krystaly, jako součást moderní nanofotoniky) a souvisejícího 
aplikačního potenciálu. Je zřejmé, že takovéto studie jako předložená dizertační práce mohou být velmi 
významné pro další rozvoj oboru.  

Posuzovaná dizertační práce má 118 stran, obsahuje 44 obrázků a několik tabulek, odkazů na literaturu je 
v závěru práce uvedeno 137. Jak je z práce i samostatného seznamu vlastní literatury v závěru práce patrné, 
autor dizertace publikoval celkem 5 publikací, z toho 3 články v impaktovaných časopisech ve vztahu 
k tematice dizertace, v nichž je také dizertant 1. autorem (JEOS - RP, AIP Advances, Scientific Reports, 
další článek je v přípravě). Tyto publikace jsou přitom časově orientovány do období 2016 -2017. Dizertant 
také v průběhu studia prezentoval 8 příspěvků na mezinárodních konferencích. Práce je členěna do pěti 
hlavních číslovaných kapitol, zahrnujících po úvodní kapitole, přinášející motivaci – shrnutí současného 
stavu problematiky, cíle dizertace a vlastní příspěvek, spolu se strukturou práce (kapitola 1). Ještě před touto 
úvodní kapitolou jsou v textu uvedeny užitečné seznamy obrázků, tabulek, používaných zkratek a symbolů. 
Kapitola 2 následně podává přehled popisu interakce polarizovaného elektromagnetického pole 
s periodickými systémy multivrstev (maticové metody) a difrakčních mřížek (rigorózní metoda vázaných 
vln, spolu s popisem pomocí efektivní metody). V kapitole 3 se dále autor zabývá magnetooptickou 
charakterizací binárních polovodičových materiálů III-V. Zde je pozornost nejprve věnována přehledu metod 
charakterizace (elipsometrie, FTIR, THz-TDS), tyto metody jsou dále využity pro získání unikátních 
výsledků pro vzorky InSb materiálu (v porovnání se standardním GaAs), pro všechny případy dopování (bez 
dopování, n a p dopování), Kombinací zvolených metod se autorovi podařilo získat velmi zajímavá data pro 
InSb, ve formě spektrálních reflektivit a následně složek komplexnícho tenzoru permitivity, pro jednotlivé 
případy. Konečně, kapitola 4 je věnována studiu povrchových plazmonů v polovodičových materiálech, 
zejména v InSb v THz spektrální oblasti (pro jednotlivé případy dopace), ve srovnání s konvenčními 
metalickými plazmonickými materiály (Au, Ag). Po této teoretické části je představen zajímavý výsledek, 
včetně experimentální realizace, přeladitelného magnetoplazmonického THz senzoru s využitím InSb 
materiálu, v porovnání se standardním Au senzorem. Vlastní text práce je následně zakončen závěrem 
(kapitola 5), shrnujícím dosažené výsledky, spolu s dalšími perspektivami, dále přehledem použité literatury 
(137 položek). Práce je uzavřena dodatky s přehledem autorových publikací (Dodatek A) a copyrightového 
svolení (Dodatek B, pro článek z AIP Advances). 

Po formální stránce je práce zpracována na standardní velmi pěkné grafické úrovni, text je psán velmi čtivě, 
zároveň se snahou o přesné vyjadřování. Co se týče formální i stylistické úrovně anglického jazyka, v němž 
je práce napsána, je na velmi solidní úrovni, pokud mohu posoudit. Text práce obsahuje minimum překlepů a 
formálních chyb, které není zde třeba zmiňovat, text jistě prošel poměrně důkladnou korekturou. Přesto se ne 
vše podařilo odchytit, např. ve 4. kapitole (přibližně od s. 90) je v části textu chybně odkazováno na několik 
obrázků chybným a neměnným odkazem Figure. 4.3.2, resp. Fig. 4.3.3 (vzniklo zřejmě neopravením části 
textu odjinud), po několika stranách je opět vše v pořádku. Využití obrázků a grafů je v práci adekvátní a 
efektivní. Dle mého názoru je struktura vlastní práce zvolena vhodně, text je dostatečně podrobný (i když 
vychází z daných publikovaných článků)a konkrétní, se snahou o vysvětlení detailů, s jasnými dopady na 
konkrétní výsledky.  

Z odborného hlediska považuji práci za přínosnou a užitečnou pro další výzkum. Jsem dále přesvědčen, že 
výsledky mohou být významné pro další výzkum v dané oblasti plazmoniky, na mezinárodní úrovni. 
Dizertant tak dle mého názoru zvládl danou teoreticky i experimentálně náročnou problematiku v celé 
komplexní šíři, že je schopen další tvůrčí vědecké práce, nejen v bezprostřední studované oblasti.  
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Tato předložená dizertační práce přináší pochopitelně celou řadu podnětů a dotazů pro diskuzi, zde bych si 
dovolil následující dotazy a připomínky, k některým vybraným (podle časových možností při obhajobě) by 
se mohl dizertant v rámci obhajoby vyjádřit: 
1) Na s. 1 jsou v rámci přehledu zmíněny tzv. Zenneckovy plazmony, v souvislosti se slabou vazbou na 

rozhraní. Bylo by možno tento druh plazmonů blíže komentovat, resp. je porovnat se standardními 
plazmony? 

2) Na s. 1 je také komentována nevhodnost tradičních plazmonických (kovových) materiálů pro aplikace 
v THz oblasti. Zajímalo by mne, jaká je situace, výhody a nevýhody, vedle v práci studovaných 
plazmonických polovodičů, pro další nové plazmonické materiály, např. na bázi oxidů, nitridů, 
kompozitů či 2D materiálů?   

3) Na s. 12 je zmíněna definice magnetooptického efektu pomocí Voigtova parametru Q. Existují další 
možnosti popisu toho MO jevu? Platí (viz obr. 2.2) rovnost v terminologii označení MO konfigurací: 
longitudinální – Faradayova, resp. transversální (Voigtova)? 

4) Jaký je význam Berremanovy normalizace (vztah (2.22) na s. 13)? 
5) Mohl by dizertant porovnat, zejména s ohledem na výhody a nevýhody, v práci používané maticové 

algoritmy transmitančních a rozptylových matic? Setkal se  dizertant s využitím tzv. korektní Lieovy 
fourierovské faktorizace? 

6) V rámci metody efektivního prostředí (EMT, sekce 2.2.3), využíval autor také Rytovovu publikaci (S. M. 
Rytov, Electromagnetic properties of a finely stratified medium, Sov. Phys. JETP 2, 466-475 (1956))? 
Bylo by možno komentovat uvedený výsledek EMT pro harmonický profil (Tabulka 2.1, harmonický 
profil). 

7) V práci je na s. 48 uveden alternativní vztah pro komplexní vodivost (s aplikací Hallova efektu), jaká je 
jeho souvislost s komplexním modelem permitivity pro MO efekt?  

8) Jaká je dizertantova fyzikální představa o plazmonickém pseudogapu (obr. 4.1 na s. 78), pro případ 
realistického ztrátového plazmonického materiálu? 

9) Konečně, mohl by dizertant blíže komentovat význam obr. 4.12 (testování kvazistatického limitu)?  

 

Závěr: Předloženou dizertační práci je možno z odborného hlediska hodnotit jako vynikající, obsahující řadu 
původních výsledků, což je podpořeno i kvalitními dizertantovými publikacemi (několik publikací 
v časopisech s IF, další v přípravě, řada konferenčních příspěvků). Všechny stanovené cíle dizertační práce 
tak byly bezpochyby splněny. Práce přináší nové poznatky a je přínosná jak pro vlastní pochopení 
studovaných jevů, tak pro další výzkum a praktické aplikace studovaných jevů. Získané výsledky tak 
bezesporu přispěly a přispějí významně k rozvoji daného oboru pokročilé polovodičové plazmoniky, na 
mezinárodní úrovni. Práce svědčí o dizertantově dostatečné schopnosti zvládnout teoreticky i experimentálně 
složitou a komplexní problematiku a pracovat v ní samostatně.  

Závěrem mohu prohlásit, že předložená disertační práce splňuje dle mého názoru veškeré požadavky 
na dizertační práce kladené příslušnými právními předpisy. Práci proto jednoznačně doporučuji 
k obhajobě pro získání akademicko-vědeckého titulu Ph.D.  

 

 
Ivan Richter 

V Praze dne 17. listopadu 2017 
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