
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 
 
 

 posudek vedoucího   posudek oponenta   
 bakalářské práce   diplomové práce 

 
 
 
Autor/ka: Radka Chomutová 
Název práce: Studium elektrických a fotoelektrických jevů v organických polovodičích 
Studijní program a obor: Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů 
Rok odevzdání: 2016 
 
 
 
Jméno a tituly vedoucího/oponenta: RNDr. Jiří Pfleger, CSc. 
Pracoviště: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. 
Kontaktní e-mail: pfleger@imc.cas.cz 
 
 
 
Odborná úroveň práce:  
  vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
Věcné chyby: 
 téměř žádné    vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné 
 
Výsledky: 
 originální    původní i převzaté    netriviální kompilace    citované z literatury    opsané 
 
Rozsah práce: 
 veliký    standardní    dostatečný    nedostatečný 
 
Grafická, jazyková a formální úroveň: 
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
Tiskové chyby: 
 téměř žádné    vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné 
 
Celková úroveň práce: 
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
 
 
 
 



Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na velmi aktuální oblast organických polovodičů, 
které díky svým specifickým vlastnostem a možným aplikacím představují stále důležitější 
alternativu k polovodičům anorganickým. Cílem práce bylo měření spekter fotonapětí , elektrické 
vodivosti, polohy HOMO hladiny a výstupní práce vzorků různých polymerních materiálů.  

Cíle práce uvedené v zadání byly splněny, studentka prokazatelně zvládla teoretický základ 
použitých metod a byla schopna aplikovat tyto metody na studované materiály. Byla získána 
hodnotná experimentální data pro čtyři různé polymerní materiály. Na základě získaných 
experimentálních dat byla navržena energetická struktura studovaných polymerů, určen typ 
pohyblivosti a stanovena pohyblivost nosičů náboje. 

Přínosné jsou zejména údaje o pohyblivosti nosičů náboje získané metodou CELIV a údaje o 
difusní délce excitonů získané z měření spekter povrchového fotonapětí. Zejména druhá zmíněná 
metoda představuje originální a velmi hodnotný příspěvek ke studiu organických polovodičů a 
získaná data byla základem dvou již vyšlých publikací v mezinárodních odborných časopisech.  

Práce je napsána ve slovenském jazyce. V úvodu práce je podán teoretický základ transportu 
nosičů náboje a vzniku a transportu excitonů v organických látkách, dále jsou popsány 
experimentální metody používané pro studium energetické struktury a transportu náboje, 
následovány velmi stručným popisem studovaných materiálů bez jejich potřebné charakterizace a 
poměrně krátká část práce je věnována prezentaci a diskusi výsledků. Seznam použité literatury je 
adekvátní studované problematice. 

V kontrastu s vysokou hodnotou získaných výsledků a velmi progresivním tématem 
diplomové práce však kvalita práce zaostává. Vyskytuje se zde řada formálních i obsahových chyb 
a nepřesností, které lze dokumentovat na následujících nejvýznamnějších příkladech:  

V úvodu jsou obrázky, které jsou zkopírovány z různých existujících zdrojů. Kromě toho, že 
jsou místy kopie velmi špatné kvality, chybí v popisku informace, z jakého zdroje byly obrázky 
převzaty (např. obr. 1, 4, 5, 6). V experimentální části jsou najednou popisky uvedeny nad 
příslušnými grafy, což je velmi matoucí. Grafy jsou prezentovány velmi nedbale, chybí např. popis 
osy napětí u výsledků metody CELIV. 

I českému čtenáři je zřejmé, že pokud nedošlo od rozdělení federace k nějakému převratnému 
vývoji slovenského jazyka, text diplomové práce obsahuje dosti hrubé pravopisné chyby, např. 
"vrstvi polymérov", "za tmi", "elypsometrie", "polymérne materiáli", apod. Nepůsobí dobře, když 
se v česky nebo slovensky psané práci objevuje žargon typu „oblast bulku“. V popisku obr. 6 b je 
použit termín odpudivé Coulombovské záchytné centrum – jedná se správně o centrum rozptylové, 
v obr. 7, je poněkud zvláštní termín "Gausián molekulárních stavov". Na straně 18 je překlep ve 
vztahu pro driftovou vzdálenost nosičů; správně má být pohyblivost µ a nikoliv číselná konstanta 
π. 

Práce je obsahově nevyvážená. Zbytečně velký prostor je v úvodu věnován různým 
experimentálním metodám měření pohyblivosti, které pak v experimentální části použity nejsou. 
Oproti tomu použité metody by zasluhovaly více prostoru. Výsledky experimentální části jsou 
uvedeny spíše jako výčet hodnot bez hlubší diskuse.  

Kapitola popisující získání OFET charakteristik je poněkud zmatečná. V organických 
materiálech je většinou pozorován pouze jeden typ pohyblivosti, převážně děrový, méně často 
elektronový. Ambipolární tranzistor je možno připravit pouze z omezeného počtu organických 
materiálů, a to nikoliv z důvodu omezené injekce náboje, jak psáno v práci.  

Na str 36 je psáno, že k oxidaci polythiofenové vrstvy dochází působením katalyzátoru. Ve 
skutečnosti k oxidaci polymeru dochází přimícháním vhodného akceptoru.  

Na str. 36 je psáno, že se polyanilin se vyskytuje ve dvou formách. Ve skutečnosti ale známe 
formy čtyři. 



Způsob uvedení výsledků v tabulce 1 se zdá být poněkud neprofesionální. Bylo by lépe uvést 
střední hodnotu a odchylku měření.  

Na str. 43 je výsledek prezentován slovy "vyšla o něco tenčí". Měla by být uvedena hodnota s 
alespoň odhadovanou přesností. 

Z uvedeného je zřejmé, že studentka věnovala velké úsilí k získání experimentálních 
výsledků, na kvalitní prezentaci však pravděpodobně nezbylo dostatek času.  
 
 
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 
 
1) V úvodu je psáno, že u krystalických organických materiálů bude transport nosičů probíhat 
jiným než přeskokovým mechanismem. Existují však vysoce krystalické materiály, kde je 
transport přeskokovým mechanismem popisován též. V úvodu studentka vychází z pásové teorie 
pevných látek a energetické stavy dělí na lokalizované a delokalizované. Mohou však vůbec být 
v organických materiálech delokalizované stavy? V jakých případech by bylo možno zanedbat 
reorganizační energii vzhledem k přenosovému integrálu? I stavy elektronu pohybujícího se po 
konjugovaném řetězci mají delokalizaci omezenou jen na několik monomerních jednotek. 
 
2) Proč je obtížné z konjugovaných polymerů připravit vzorky tloušťky dostatečné pro měření 
TOF, jak psáno v úvodu k této metodě měření pohyblivosti? Při dostatečné rozpustnosti polymeru 
a možnosti přípravy dostatečně koncentrovaných roztoků by to neměl být problém. Není problém 
spíš v záchytu volných nosičů, kdy střední volná dráha náboje je kratší než tloušťka vzorku, a v 
silně disperzním charakteru transportu? 
 
3) Co znamená: "…projeví se výrazněji mezera ve vodivosti než samotný zakázaný pás"? (viz str. 
11) 
 
4) Na straně 22 je uvedeno, že z charakteristik OFET v saturační oblasti jsou získány 
podhodnocené hodnoty pohyblivosti. V praxi je však pozorován pravý opak – hodnoty získané 
z OFET charakteristik v saturované oblasti jsou vyšší než hodnoty získané metodou TOF, která je 
definici pohyblivosti bližší. Volt-ampérové charakteristiky OFET ve třetím kvadrantu na obr. 13 
jsou poněkud zvláštní, nevypadají jako výstupní charakteristiky OFETu s p-typem aktivního 
kanálu. 
 
5) Jak může blokující kontakt sloužit k injekci náboje? (str. 23) 
 
6) Existuje nějaký důkaz, že při bimolekulární rekombinaci nábojů v organických polovodičích 
dochází ke vzniku plazmy, jak popisováno na str. 26? 
 
7) Na straně 29 je psáno, že pro organické polovodiče neplatí vztah 22. Jaký je pro to fyzikální 
důvod? 
 
7) Polyanilin je nerozpustný polymer, lze jej však připravit ve formě disperse. Pravděpodobně v 
této formě byl použit pro nanášení filmů, v práci to však uvedeno není. 
 
8) Elektrické vlastnosti polymerních materiálů jsou velmi závislé na konformaci polymerního 
řetězce, nadmolekulárním uspořádání, metodě syntézy polymeru, rozpouštědle použitém při 
přípravě filmu apod. Použité materiály jsou však jen obecně popsány a nejsou dostatečně 
charakterizovány. Vzhledem k tomu, že měření probíhala na vzduchu, jsou polymery dotovány 



vzdušným kyslíkem, který v konjugovaných polymerech působí jako akceptor, který zvyšuje 
elektrickou vodivost. 
 
9) Pohyblivost nosičů náboje v polymerech většinou silně závisí na elektrickém poli. Byly 
pohyblivosti měřeny i při jiných hodnotách elektrického napětí na vzorku? 
 
10) Jaký byl postup přípravy polythiofenu "z prekurzoru "odleptáním postranních řetězců?" 
(str.41) 
 
11) Měření difusní délky excitonů bylo prováděno na dvou vzorcích polythiofenu, absorpční 
spektrum je však uvedeno bez specifikace, o který vzorek se jedná. Temperace polymeru bude mít 
vliv na upořádání (krystalizaci) řetězců ve filmu, a tím i na optické spektrum. Z maxima u 620 nm 
by bylo možno soudit na velikost meziřetězcové interakce π-elektronových orbitalů. Na str. 44 
jsou uvedeny dvě hodnoty difusní délky excitonů pro termálně připravený polythiofen. Která 
hodnota je správně? 
 
12) Hodnota výstupní práce vzorku P3HT byla změřena vyšší, než by odpovídalo poloze HOMO 
hladiny (viz Tab. 3). Je tento výsledek fyzikálně opodstatněný? Vodivosti uvedené v tabulce 6 
ukazují, že studované materiály jsou částečně dotovány kyslíkem. Elektrická vodivost P3HT v 
nedotovaném stavu by byla o několik řádů nižší.  
 
13) Odhad hustoty stavů provedený na straně 52 vychází zřejmě z předpokladu, že jeden stav 
odpovídá jedné monomerní jednotce. To by předpokládalo izolované monomerní jednotky bez 
vzájemné interakce pz elektronů na polymerním řetězci. Tento přístup by zasluhoval větší diskuzi a 
zdůvodnění.  
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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