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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Prvních 15 stran práce je věnováno významu a charakterizaci organických polovodičů, 

mechanizmu vodivosti, vlivu kontaktů a pastí na transport, excitonům a polaronům. Dále 

následuje přehled měřicích metod a studovaných materiálů. Druhá polovina práce se týká 

experimentu a diskuse výsledků. Byla měřena difúzní délka excitonů s využitím povrchového 

fotonapětí na polovodičích PBDT-DTBTff, P3HT a PT. Pohyblivost majoritních nosičů proudu 

byla získána metodou CELIV na PT, P3HT, PBDT-DTBTff a PANI. Na těchto materiálech byla 

měřena rovněž vodivost v režimu střídavého proudu využitím proudových a napěťových elektrod. 

Tento způsob měření je vhodný zvláště pro vysoké odpory, protože odstraňuje rušení způsobené 

šumy a elektrostatickými náboji. Byla určena také výstupní práce elektronů pomocí Kelvinovy 

sondy, na jejíž konstrukci se autorka podílela v rámci studentského fakultního grantu. Využitím 

cyklické voltametrie měřené v AV ČR byla nalezena poloha horního okraje valenčního pásu 

(HOMO) těchto materiálů, které mají vesměs P-typovou vodivost, což umožnilo vytvořit pásové 

energetické schéma. Koncentrace volných nosičů proudu vypočtená z vodivosti a pohyblivosti 

vychází příliš vysoká, což znamená, že pohyblivost určená metodou CELIV je snížená 

pravděpodobně vlivem pastí, jak je v práci uvedeno. 

Práce obsahuje některé chyby a překlepy, chybně je obr. 9a),  21b), 21c), text k obr.21c) a 

vztah (31). Chybně je definice výšky potenciální bariéry na str.6. Obrázek 13 na str. 23 je ve 

skutečnosti obrázek 15. V obrázku 14 by měla být uvedena poloha Fermiho hladiny. Diplomantka 

přistupovala k experimentu velmi aktivně, rozsah výzkumu který obsáhla je poměrně široký, čímž 

lze částečně vysvětlit výše uvedené nedostatky. Podílí se zatím na dvou publikacích v zahraničních 

impaktovaných časopisech jako spoluautorka. Ve výzkumu bude pokračovat při řešení projektu 

GAUK.   

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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