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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

V první části bakalářské práce je čtenář uveden do problematiky slunečních článků, je vy-

světlena fotogenerace náboje, jsou také zmíněny způsoby přípravy slunečních cel. V teoretické 

části autor popisuje a vysvětluje rozdíl mezi anorganickými a organickými slunečními články, ro-

zebírá pohyblivost nositelů náboje, zmiňuje temné voltampérové charakteristiky a charakteristiky 

při osvětlení a výkon slunečního článku.

V části, kde autor popisuje vlastní výzkum, jsou, spolu s popisem vzorků, měření a apara-

tur, shrnuty výsledky vlastních experimentů na komerčním křemíkovém článku a na článcích zalo-

žených na organických materiálech. I přes velké množství experimentálních dat dokázal autor své 

výsledky presentovat srozumitelným způsobem, čtenář neztrácí přehled, v orientaci mu pomáhá 

přiměřené množství grafů a tabulek. Vyhodnocení experimentů je provedeno s rozmyslem, kri-

ticky je rozebrán výběr modelu popisujícího pravděpodobný mechanismus transportu nositelů ná-

boje, a to s ohledem na hodnotu faktoru kvality diody n pro křemíkový článek. U organických 

článků jsou naměřená data korelována s SCLC modelem, je poukázáno na vliv pastí. V části posu-

zující výkon slunečních článků jsou stanoveny příslušné parametry a je také poukázáno na mož-

nosti, které by měly vést ke zlepšení účinnosti slunečních článků, zejména těch organických. V 

závěru autor nastiňuje další cesty případného výzkumu.

Bakalářská práce Aleše Růžičky je přehledně členěna a vyvážená stran úvodní rešeršní 

části a části, kde autor prezentuje vlastní výsledky. Jisté množství drobných chyb a nepřesností je 

možné přičíst autorově menší zkušenosti s psaním obdobných textů. Určitým nedostatkem je ne-

jednotnost při prezentaci grafů, pro příště bych doporučil sjednotit velikost popisu os (viz např. 

obr. 8.4 a obr. 8.8 aj.), případně odsadit popis os od os (viz obr. 9.2, 9.3 aj.).

I přes uvedené výtky pokládám práci A. Růžičky za velmi zdařilou.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

K předložené bakalářské práci Aleše Růžičky mám tyto otázky:

1) V první části práce najde čtenář obsáhlý popis přípravy vzorků, patrně ale tyto techniky nebyly 

předmětem autorova experimentování. Můžete ozřejmit původ Vámi studovaných vzorků, pří-

padně specifikovat Váš podíl na jejich přípravě či úpravách?

2) Body uvedené v obr. 8.3 (str. 26) jsou v textu komentovány jako oscilující, po vypuštění  bodu 

pro T = 330 K čtenáře napadne, že je křivka spíše konstantní s následným poklesem po dosažení 

teploty cca 345 K. Můžete rozvést úvahu, která Vás vedla k napsanému vysvětlení?

3) Jak má čtenář na obr. 8.4 odlišit křivky pro T = 280,5 K a 226,2 K (str. 28)?

Práci 

x doporučuji 

q nedoporučuji

uznat jako diplomovou/bakalářskou.

Navrhuji hodnocení stupněm:

q výborně   x velmi dobře   q dobře   q neprospěl/a

Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta: v Praze, 9/6/2011 J. Prokeš


