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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Uchazeč měřil difúzní délku excitonů a pohyblivost nosičů náboje v  několika organických 

polovodičích, aby je charakterizoval z hlediska možného využití pro sluneční články. Změřil 

rovněž charakteristiku slunečního článku na bázi polyanilinu, a to za tmy a po osvětlení a stanovil 

základní parametry této diody. 

Difúzní délku excitonů určoval vyhodnocením spekter povrchového fotonapětí (SPV), přičemž 

využíval originální metodu vyvinutou na našem pracovišti KMF.  Pohyblivost nosičů proudu 

získal pomocí sledování setrvačnosti proudu při odsávání injektovaného náboje (metoda CELIV) a 

z impedančních spekter. Studium slunečního článku na bázi polyanilinu bylo vybráno kvůli tomu, 

že polyanilin je stabilní materiál, který by mohl být využit pro sluneční články s delší životností. 

Výzkum tohoto článku je na samém začátku, informací v literatuře je málo. 

Posluchač musel zvládnout  základy teorie organických polovodičů včetně teorie čtyř měřicích 

metod, ke kterým byla dostupná pouze časopisecká literatura.   

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Jaké jsou způsoby zvyšování účinnosti organických slunečních článků? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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