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Vyjádření školitele k disertační práci Mgr. Jakuba Holovského, vypracované ve Fyzikálním 
ústavu AV ČR. 

 
Mgr. Jakub Holovský byl mým doktorandem od 1. října 2006. Z více než 5ti let studia 
strávil rok a čtvrt na studijním pobytu v rámci doktorandského studia na špičkovém 
pracovišti ve Švýcarsku (Institute of microtechnology, Neuchatel, nyní část EPFL, 
Lausane), které s námi spolupracuje v řadě evropských projektů. 
 
Tématem jeho práce byly tenkovrstvé křemíkové sluneční články a především 
spektroskopické metody jejich studia. Sluneční články a jejich jednotlivé komponenty 
(intrinsický amorfní a mikrokrystalický křemík, dopovaný amorfní a mikrokrystalický křemík, 
transparentní vodivá vstupní elektroda z dopovaného ZnO, kovový či dielektrický zpětný 
reflektor) představovaly komplikovaný optický systém, typicky s nano-hrubým rozhraním. 
 
Díky tomu, že doktorand zvládl všechny části úspěšného výzkumu – netriviální 
modelování optického systému často nehomogenních vrstev s hrubými rozhraními, 
fotoelektrická, elektrická a optická měření tohoto systému včetně měření na slunečních 
článcích a zpětné analýzy jednotlivých komponent a že měl dobré znalosti funkce 
slunečních článků a technologických možností při jejich přípravě – byly výsledkem této 
práce základní poznatky materiálového výzkumu důležité pro celou fotovoltaickou 
komunitu.  
 
Metodickou část fotoelektrických měření zpracoval jako kapitolu do knihy; myslím že to 
bude klasická práce pro všechny následovníky v oboru Fourierovské fotovodivostní 
spektroskopie slunečních článků. V řadě praktických experimentů pak řešil konkrétní 
požadavky našich výzkumných partnerů v rámci evropských projektů. Ve své práci 
prokázal samostatnost a cílevědomost při řešení problémů, zdravý fyzikální přístup jdoucí 
ke kořenům věci a realizoval řadu svých původních nápadů. 
 
Mgr. Jakub Holovský plně prokázal schopnost samostatné a tvořivé vědecké práce, jeho 
publikační výstup byl dobrý, dovede kvalitně přednést přednášku na workshopech i na 
významných konferencích (jako třeba evropská fotovoltaická konference). Proto si myslím, 
že jeho disertační práce splňuje všechny náležitosti a měla by být přijata k obhajobě. 
 
V Praze, dne 13.1.2012 
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