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Předložená disertační práce se zabývá aktuální tématikou studia parametrů vrstevnatých 

solárních článků na bázi amorfního a mikrokrystalického křemíku, zejména pak metody 

FTPS, umožňující naměření fyzikálních veličin jednotlivých dílčích článků. Má přiměřený 

rozsah 139 stran a je rozčleněna do tří hlavních kapitol. Práce dále obsahuje 135 odkazů na 

literaturu, vč. publikací doktoranda. K práci jsem zaujal níže uvedené stanovisko. 

 

a) Aktuálnost zvoleného tématu  

Při výrobě tenkovrstvých fotovoltaických článků je poslední dobou pozornost zaměřena na 

technologie využívající tandemové struktury amorfní/mikrokrystalický křemík, umožňující 

efektivnější využití slunečního spektra. Pro dosažení vysoké účinnosti fotovoltaických článků 

to sebou přináší potřebu se více věnovat problematice vzájemné optimalizace jednotlivých 

vrstev solárního článku. K tomu je však zapotřebí mít informace o optoelektrických 

vlastnostech hlavních aktivních vrstev.  

Hlavním záměrem předložené disertační práce je proto studium fotoelektrických 

charakterizačních metod použitelných přímo na reálné struktury. Jako hlavní metoda byla 

vybrána Fourierovská fotovodivostní spektroskopie (FTPS - Fourier Transform Photocurrent 

Spectroscopy).  

Zvolené téma má disertabilní charakter, plně odpovídá moderním trendům v oboru 

doktorského studia a přispívá k rozvoji v oblasti optimalizace nanostruktur, např. pro solární 

články na bázi křemíku. 

 

b) Cíle disertace  
 

Hlavní cíle práce byly formulovány v kap. 1.3 disertační práce do následujících částí: 

a) Vytvořit rychlou metodu pro vyhodnocení vlastností materiálu v reálných strukturách 

b) Pomocí optických simulací nalézt cesty k optimalizaci struktury solárních článků. 

c) Objasnit chování tandemových struktur z hlediska elektrického a umožnit na základě 

měření na celé struktuře určit fotovodivostní spektra a voltampérové charakteristiky obou 

jednotlivých článků bez nutnosti vytvoření kontaktů ke každému z obou solárních sub-

článků.  
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c) Metody zpracování  

Jak je možno vypozorovat z doktorské disertační práce, Mgr. Holovský se zabýval 

tématem disertační práce dlouhodobě, systematicky a velmi podrobně. V práci postupoval od 

známých skutečností postupně k řešení vlastního disertabilního jádra práce. K řešení práce 

doktorand využil postupů používaných ve vědecké práci: Analýza současného stavu, návrh 

řešení, modelování a simulace a experimentální ověření. Vycházel z fyziky polovodičů za 

podpory příslušného matematického aparátu a programových prostředků. Doktorand využíval 

zázemí mezinárodně uznávaného vědeckého týmu FZÚ AV ČR v Praze a EPFL-MIT v 

Neuchâtelu. 

Práce je rozdělena do tří celků – základního teoretického základu práce v  kapitole 2 a 

prakticko-teoretické části v kapitolách 3 a 4, kde je podrobně rozvedeno, jak byly jednotlivé 

cíle splněny. V kapitole 2 je proveden úvod do optických simulací. Kapitola 3 se zabývá 

rozborem a popisem použité metody – Fourierovské fotovodivostní spektroskopie (FTPS - 

Fourier Transform Photocurrent Spectroscopy). V kapitole 4 jsou uvedeny některé výsledky 

týkající se zhodnocení měření na vzorcích na bázi amorfního a mikrokrystalického křemíku. 

Závěr tvoří kapitolu 5. 

Tělo práce je realizována na 114 stranách, dále je přiložena seznam autorových publikací a 

vystoupeních na konferencích. Lze říci, že práce je z hlediska informací v ní obsažených 

hutná, možná by charakter kapitol 3 a 4 mohl být koncipován méně časopisecky, např. s méně 

sevřeným popisem a více samostatnějšími obrázky. Počet 139 odkazů na literaturu a jejich 

výběr poukazuje na hloubku studia disertanta. 

 

d) Formální úprava disertační práce a jazyková úroveň 

Práce je psána v anglickém jazyce. Vůči odbornému slohu a terminologii nemám námitek. 

Přiměřená je i grafická úroveň práce. U některých obrázků není zřejmé, zda jsou převzaty, 

jsou dílem členů týmu, ve kterém autor pracoval, či vlastní. Někde by mohly být obrázky a 

vztahy vhodněji začleněny do textu. 

 

e) Výsledky disertační práce a nové poznatky 

Přínos práce z předložených výsledků (a jak je shrnuto v závěru) lze formulovat zejména: 

1. V provedení množství optických simulací, které vedou k pochopení absorpce světla 

v jednotlivých tenkých vrstvách solárních článků, a následném vyhodnocení koeficientu 

absorpce.   

2. V důkladně provedeném rozboru fotovodivostních spektroskopií a následné analýze 

Fourierovské fotovodivostní spektroskopie (FTPS).   

3. Bylo ukázáno, že časový vývoj povrchových stavů sledovaný metodou FTPS a 

metodou PDS (Photothermal Deflection Spectroscopy) je možno interpretovat pomocí 

modelu povrchové „mrtvé“ zóny. 

4. Bylo ukázáno, že optimalizace jednotlivých dílčích vrstev musí být provedena 

v podmínkách reálných struktur (např. tandemových solárních článcích). 

5. Byly navrženy nové postupy umožňující rozlišení parametrů jednotlivých sub-článků v 

tandemových strukturách tvořících solární články na bázi amorfního a mikrokrystalického 

křemíku na základě měření metodou FTPS.  

6. Podobné postupy je možno rozšířit i pro stanovení voltampérových charakteristik 

tandemových solárních článků. 
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f) Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 

Práce má přímé praktické uplatnění jak ve vývoji, tak v praxi. Disertant přináší některé 

nové poznatky týkající se možnosti rozlišení parametrů jednotlivých sub-článků 

v tandemových strukturách tvořících solární články na bázi amorfního a mikrokrystalického 

křemíku. Současně práce přináší návod, jak lze dokonale využít možnosti, které přináší 

metoda Fourierovské fotovodivostní spektroskopie (FTPS). Nastíněné modely optického a 

elektrického chování ve vícepřechodových článcích jsou podpořeny výsledky simulací, které 

lze použít pro optimalizaci při přípravě solárních článků s cílem zajistit jejich co nejvyšší 

účinnost. 

 

g) Vyjádření k publikacím doktoranda 

Práce obsahuje také seznam 9 publikací v impaktovaných časopisech (z toho 4x je Mgr. 

Holovský prvním autorem), jednoho zaslaného příspěvku, jedné kapitoly v knize, dále 11 

příspěvků ve sbornících mezinárodních konferencích (5x první autor). Ve všech případech se 

články týkají problematiky související s disertační prací. 

Je tedy možné konstatovat, že se Mgr. Holovský během doktorského studia zapojil do 

výzkumné a vývojové práce a publikoval dosažené výsledky. Počet a kvalitu publikací je 

možno ocenit. 

 

h) Shrnutí 

Oponovaná práce je zaměřena na studium parametrů vrstevnatých solárních článků na bázi 

amorfního a mikrokrystalického křemíku. V disertační  práci jsou uvedeny rozšířené možnosti 

využití hlavní použité experimentální metody – Fourierovské fotovodivostní spektroskopie 

(FTPS). Ta byla použita ke studiu reálných solárních článků a umožňuje naměření 

rozhodujících fyzikálních veličin jednotlivých dílčích článků, což bylo podpořeno 

provedenými simulacemi optického i elektrického charakteru.    

Vlastní podíl disertanta je zřetelný. Byly navrženy nové postupy umožňující rozlišení 

parametrů jednotlivých sub-článků v tandemových strukturách tvořících solární články na 

bázi amorfního a mikrokrystalického křemíku na základě měření metodou FTPS.  

V oponované práci nejsou patrny zásadní chyby teoretického charakteru a podstatné 

nedostatky. Výsledky práce byly dostatečně publikovány v impaktovaných časopisech. 

Disertace splňuje podmínky samostatné tvůrčí vědecké práce a obsahuje původní 

výsledky, které byly publikovány. Práce splňuje podmínky §47, odst. 4 zákona č. 111/98 Sb. a 

předpisů platných na Univerzitě Karlově v Praze. Proto doporučuji disertační práci Mgr. 

Jakuba Holovského  k obhajobě. 

    

V Brně dne 16. 1. 2012     Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. 
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Otázky do rozpravy: 

 

1. p. 6: Silicon based solar cell technology uses only non-toxic ... materials. (?) 

2. p. 12 First  (missing r). 

3. pp.    Please specify (generally) authors of the presented figures. 

4. ch. 3 Which transitions you see in FTPS spectra for energies below approx. 0.8 eV  

in a-si:H? 

5.  p. 72 Fig. 25 – Components of absorption coefficient – what is the reason for their  

decrease when going to higher energy?   (in Fig. 36, 37) 

6. p. 74 Fig. 26  The description of the figure is not clear. 

7. p. 85  in text : “The curves were plotted up to 2.2 eV …” – This does not correspond  

with Fig. 32  (up to 2.4 eV). 

8. p. 85 Table 3 – Why the sample # 0  has higher E0 =52 meV?  (All samples are co- 

deposited) 

9. p. 118 Fig. 44  - Description is unclear. 


