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Křemíkové sluneční články: metody experimentálního studia a vyhodnocování materiálových 

parametrů v pokročilých strukturách. 

 

Téma práce je velmi aktuální vzhledem k důležitosti slunečních článků, zlepšování jejich 

technických parametrů i rozvoje technologií jejich výroby. Práce se zaměřuje na experimentální 

studium vlastností objektů různého stupně složitosti, od jednoduché vrstvy na několika typech 

podložek až po studium vlastností kompletního solárního článku složeného z vrstev 

mikrokrystalickéko křemíku a amorfního křemíku, přičemž hlavním cílem bylo zjistit nejen vlastnosti 

článku jako celku, ale odseparovat vlastnosti jednotlivých vrstev a pochopit tak hlouběji jejich roli. 

Metody použité při zkoumání vlastností zahrnují:  

- měření a simulace optických vlastností tenkých vrstev (propustnost, odrazivost, absorpce), 

soustav tenkých vrstev a systémů tenkých vrstev na silných substrátech včetně vlivu hrubosti 

povrchů; 

- měření volt-ampérových charakteristik; 

- měření absorpce fototermální deflekční spektroskopií (PDS) 

- fotovodivost jak v disperzní variantě s excitací monochromatickým zářením, tak hlavně ve 

fourierovské variantě s použitím spektrometru s fourierovskou transformací - metoda FTPS 

(Fourier transform photocurrent spectroscopy). 

V prvních třech kapitolách jsou nastíněny základní principy slunečních článků a poměrně 

zevrubně popsány principy použitých metod i obecnější poznámky k jejich aplikaci. Způsob výkladu 

je velmi dobrý, takže i nezasvěcený čtenář získá dobrý přehled potřebný pro pochopení vlastních 

výsledků uvedených v další části disertace. 

  Zejména je třeba ocenit velmi zodpovědný a kritický přístup k hodnocení výsledků 

experimentů při uvážení mnoha faktorů, které věrohodnou interpretaci dosti komplikují. Zejména 

fourierovská spektroskopie je náchylná k poskytnutí falešných výsledků pokud nejsou dodržena jistá 

pravidla a podmínky experimentu. Těmto záležitostem je v práci věnována velká pozornost.  

Práce obsahuje jak příspěvky k rozvíjení experimentální metodiky a vyhodnocovacích metod 

tak řadu nových vědeckých poznatků. Autor práce úspěšně navázal na dlouholetou tradici pracoviště 

ve Fyzikálním ústavu AV ČR věnujícímu se této problematice. Ke kvalitě práce nemalou měrou 

přispěly i pobyty autora ve spolupracujících laboratořích ve Švýcarsku a Německu. 

 

Připomínky a dotazy 

1. Pokud jsem správně pochopil proces kalibrace odezvy fourierovského spektrometru, spočívá na 

předpokladu o spektrální nezávislosti pyroelektrického detektoru. Je tento předpoklad nezávisle 

ověřen? 



2. Na str. 62 ve vztahu (70) je proudová hustota vyjádřena jako součet driftového a difúzního 

příspěvku, přičemž difúzní příspěvek je v uvažované geometrii kolmý na elektrické pole. Pak vektory 

elektrického pole a proudové hustoty nejsou rovnoběžné jak je psáno v textu.  

3. Str.85 symbol 0E  používán jako parametr v Taucově-Lorentzově vztahu (3,92eV) i jako parametr 

pro Urbachovu hranu (kolem 50meV)  

4. V současné době, ve snaze zvýšit účinnost tenkovrstvých slunečních článků, se přechází na 

tandemové články (2 přechody p-i-n z materiálů s různou šířkou zakázaného pásu) či články složené 

ze 3 přechodů p-i-n. Při analýze jejich činnosti se běžně používá silného přisvětlení modrou či 

červenou LED, která nepůsobí na jeden z článků a umožní nezávisle zkoumat kvantovou účinnost toho 

druhého. Jakub Holovský prodrobil tento přístup v sekci 4.3 kritické detailní analýze a hlavně provedl 

rozšíření i na studium mnohem subtilnějších jevů jako je studium defektů v materiálu absorbéru 

prvého a druhého článku. To je velmi obtížný problém. V infračervené oblasti (pod 1,1 eV) vrstvy 

amorfní křemík / mikrokrystalický křemík absorbují velmi málo a lze předpokládat, že dosti 

významnou roli múže hrát absorpce nosičů náboje ve vstupní elektrodě z elektricky vodivého ZnO. 

Mohl by doktorand komentovat důležitost tohoto jevu a vliv na určení koncentrací defektů 

v křemíkových vrstvách? 

 

Závěr 

Práce Jakuba Holovského „Křemíkové sluneční články: metody experimentálního studia a 

vyhodnocování materiálových parametrů v pokročilých strukturách“ řeší aktuální problematiku, má 

charakter tvůrčí vědecké práce a obsahuje cenné původní výsledky. K práci je připojen seznam 7 již 

publikovaných článků a 3 články přijaté do tisku, ve všech případech se jedná o kvalitní mezinárodní 

časopisy. Dále o metodě FTPS Jakub Holovský sepsal kapitolu do knihy Fourier Transforms – New 

Analytical Approaches and FTIR Strategies. 

Práce splňuje požadavky kladené na disertační práci a prokazuje předpoklady autora 

k samostatné vědecké práci. Disertační práci doporučuji k obhajobě. 
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