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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Obsahem bakalářské práce Alžbety Kuižové byla příprava a charakterizace fotovoltaických článků 
založených na fotosystému I z termofilní sinice. Projekt navazoval na předchozí experimenty s 
barvivem sensitizovanými články na našem pracovišti, ale článek studovaný v rámci této práce je 
jak konstrukčně tak funkčně poměrně odlišný. Z tohoto důvodu Alžbeta během práce narážela na 
četná úskalí, ale se všemi se úspěšně vyrovnala. Velmi dobře se naučila články připravovat a 
pracovat s nimi. Samostatně připravovala také směsi fotosystému a redoxního mediátoru, které si 
v požadovaných koncentracích předem připravila. Bez problémů zvládla i měření 
fotoindukovaného proudu v závislosti na vlnové délce dopadajícího světla a měření 
voltampérových charakteristik. Otestovala několik redoxních mediátorů a provedla řadu kroků k 
optimalizaci článků na jejich tloušťku (souvisí s difůzí přenašečů náboje), koncentraci 
fotosystému a stechiometrický poměr mezi fotosystémem a redoxním mediátorem. K plnění svých 
úkolů přistupovala studentka iniciativně a svědomitě. Při sepisování vlastního textu práce pak 
projevila schopnost práce s odbornou literaturou. Práce má logické členění a je jasně a 
srozumitelně napsaná. Místy mě poněkud zarazila ne zcela vědecky znějící terminologie jako 
např. " najkrajšie tvary" spekter, ale to v žádném případě nemůže snížit celkovou úroveň práce, 
kterou považuji za velmi zdařilou. 
 Bakalářská práce Alžbety Kuižové podle mého názoru odpovídá všem odborným i 
formálním nárokům kladeným na bakalářskou práci a doporučuji ji proto k obhajobě s 
hodnocením výborně. 
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Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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