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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 Úvodní část předložené bakalářské práce krátce shrnuje význam fotovoltaické výroby 

elektrické energie a nastiňuje perspektivy využití organických polovodičů v této oblasti. V první 

kapitolé jsou stručně zmíněny hlavní principy využívané v polovodičových slunečních článcích jak 

anorganických, tak organických. Stručně je naznačen způsob výpočtu koncentrace nosičů náboje 

v okolí zakázaného pásu polovodiče. Druhá kapitola krátce specifikuje zkoumané organické 

polovodičové materiály. Třetí kapitola stručně objasňuje princip metody pro měření kontaktních 

potenciálů Kelvinovou sondou. Čtvrtá kapitola popisuje aparaturu pro měření spektrální závislosti 

povrchového fotovoltaického napětí. Zároveň naznačuje odvození vztahů použitých v programu 

pro fitování, který umožní získat některé parametry testovaných vzorků. Pátá kapitola popisuje 

zejména způsob měření tloušťky napařených vzorků. Šestá kapitola je věnována vyhodnocení a 

diskusi naměřených výsledků, které zahrnují tři nezávislé experimenty provedené na společné sadě 

vzorků – měření výstupní práce, měření průběhu povrchového fotonapětí a měření vodivosti. 

Závěr rekapituluje získané výsledky a naznačuje další možné směry rozvoje použitých metod. 

 Je zřejmé, že autorka se v problematice organických solárních článků velmi dobře 

orientuje. Rozsah práce navíc ukazuje, že je schopna aplikovat na testované vzorky kombinaci 

několika měřicích metod, naměřené výsledky zpracovat, přehledně je prezentovat a vyhodnotit na 

jejich základě parametry měřených vzorků včetně porovnání s výsledky jiných autorů. 

 Vedle nepodstatných jazykových prohřešků lze předložené práci vytknout také formální a 

věcné nedostatky. Uvedu některé příklady: Specifikace použitých materiálů (kap. 2) a zejména 

postup přípravy vzorků (kap. 4.3) by bylo vhodnější zařadit až do experimentální části. Zejména 

v teoretické části není u odkazů na literaturu jednoznačně zřejmé, k čemu se vztahují. Pro popis 

svislé osy grafu 6.2.1 je použit nevhodný „počítačový“ formát, v grafech 6.2.2 až 6.2.5 mají popisy 

nepřehledný počet cifer. Symbol napětí Uk v obr. 3.2.1. je použit v rozporu s popisem v textu 

kapitoly 3.1. Na str. 5 má být „objemový heteropřechod“ namísto pouhého „heteropřechod“. 

 Navzdory zmíněným nedostatkům pokládám práci Radky Chomutové za velmi zdařilou. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

1) V kapitole 6 věnované zpracování dat bych uvítal podrobnosti týkající se metody hledání 

optimálních parametrů fitu. Můžete uvést detaily týkající se programu MNCU-S a zvoleného 

způsobu výpočtu? 

2) Můžete diskutovat, jak je to s platností empirického vztahu (25) v případě, kdy nosiči náboje 

v přeskokovém mechanismu nejsou elektrony nebo díry, nýbrž polarony, které se od těch výše 

uvedených liší například vyšší efektivní hmotností? Definice pohyblivosti při hoppingu není tak 

jasná jako při pohybu volných nebo téměř volných elektronů. Nejednoznačná je například 

interpretace koncentrace nosičů – pokud se transportu účastní jen jejich část, pak faktická 

pohyblivost musí být větší a skutečně nemusí platit Einsteinova relace (11), jak to zmiňujete 

v závěru práce.  

 

Práci  

 doporučuji  
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uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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