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 Autor práce dostal následující úkoly: Seznámit se s problematikou fotovoltaiky, 
s problematikou různých metod měření fotovoltaických článků, použít některé 
z vybraných metod měření fotovoltaiky a výsledky měření vyhodnotit.  
 Tyto úkoly autor splnil. Bohužel nebylo explicitně určeno, že poznatky mají být 
srozumitelně zpracovány v odevzdávané bakalářské práci. Tento požadavek nebyl 
uveden, protože se to snad předpokládá. Nicméně, v tomto případě toto opomenutí byla 
chyba, protože písemná práce, jak je předložena, je k posouzení kvality provedené práce 
problematická.  
 Je přirozené, že vzhledem k rodnému jazyku autora se v jeho češtině objeví 
stylistické chyby, což lze poněkud tolerovat. Nicméně, při konzultacích jak s vedoucím 
práce, tak I cíleně třeba se spolužáky, by měly tyto chyby postupně vymizet a v konečné 
verzi bych se jich mělo vyskytovat jen málo.  
 V práci jsou však i prohřešky, které s jazykem nesouvisí. Již na začátku je 
uvedeno, že práce je též dostupná na specifické VUT stránce – ta však k nalezení není, 
alespoň ne v době, kdy práce byla předložena k posouzení.  
 Podobně odkaz 22 (Sigma Aldrich  https://www.sigmaaldrich.com/materials-
science/materialscienceproducts.html?TablePage=106837645 ) vede k neexistující 
stránce. Toto jsou jen první dva odkazy na hypertext, které jsem se pokusil otevřít, 
protože jsem je potřeboval. Je možné, že ostatní hypertextové odkazy jsou v pořádku, ale 
obávám se, že takových nedostatků může být vice.  
 V práci jsou převzaté obrázky odjinud a většinou z anglických zdrojů. Ale jelikož 
je práce odevzdávána v češtině, měly by být i popisy upraveny do češtiny. 
 Předpokládám, že vzorky měřené v praktické části dodal někdo jiný. To by se 
ovšem mělo jednak zmínit, možná s poděkováním, ale zároveň by se mělo napsat, co to 
bylo za vzorky. Bez toho nemá tato práce pro neinformovaného čtenáře žádný užitek. 
 EIS: Při měření EIS byl údajně na studovaný systém aplikován malý napěťový 
signál s amplitudou 441mV.  Jak může být 441 mV malý signál? Zde je patrně 441 mV 
vložené přepětí, ke kterému byl superponován střídavý proud o male amplitudě, který 
zmíněný není. Je to jen chyba textu anebo tato řádka naznačuje, že autor vlastně neví, jak 
elektrická impedance funguje? 
 Záhadná je také věta „Při měření IMVS byl na článku nastaven proud nakrátko, 
čím byla splněna podmínka generování fotonapětí. “ – jaké fotonapětí  je generováno při 
proudu nakrátko? A co znamená ve větě “…zdroj bílého světla WLR02 LED (420-730 
nm) řízený intenzitou vysokého výkonu…” intenzita vysokého výkonu? 
 Obávám se, že velké množství informací pochází z anglických zdrojů a text byl 
přeložen pomocí strojového překladače bez náležitých korektur. Tak vnikly nehezké 
chyby kupř. v používání měkkého či tvrdého i (byli poskytnuté nové návrhy), což je snad 
omluvitelné, ale méně omluvitelné je to třeba ve slově "potenciolastatu" místo 
"potenciostatu" což muselo být vidět jednak ve strojové kontrole pravopis a jednak by to 
mělo vypadat podezřele snad v jakémkoliv jazyce.   
 



 

 
než je
mater
Předp
zcela
ostatn
kryst
opět 
nekon
a stro
správ
 
v per
“příli
vhodn
nehod
 
znam
 
Ale p
 
 
chybí
 
 
 
 
 
vypr
  
 
 
V Brn
 

 

Ale vnikly
e skutečnost
riálů pro ten
pokládám, že
a určitě z ang
ně podobný 
alické křemí
špatně buňku
ncentrační, k
ojní překlada
vně, i když se

Ve větě “Z
rovskitových
iš”. Ani si ne
nější přenos
dí: "Perovsk

"Jsou to d
menat.  Možn

Na Obr. 1
proč je to ode

V Tab. 1  
Grafy jsou

í seznam gra

 

Vhledem
acování, do

ně, 4. června

y i chyby, kt
t. Tak se kup
nto účel je kř
e nepouživat

glického cell
pár jako rusk
íkové solárn
u-článek a la
které existuje
ač to opět ne
e do českého
Za druhé, m

h solárních čl
edovedu vys
. "Playgroun

kity proto pře
dvojice grafů
ná byla myšle
13, byl zvole
ezva nějaké 
je uváděn v

u číslovány 
afů. 

m k tomu, že 
poručuji, ab

a 2019 

teré znemožň
příkladu doví
řemík díky je
telný by měl
l, což sice bu
ký клетка/я

ní buňky při n
aik by si opě
e, ale zde ne
zvládnul. Po
o překladu ta

materiál pro d
láncích je do

světlit, jak k 
nd" skutečně
edstavují vzr
ů s hlášením
ena odezva, 

en ilustrační 
slitiny a ne t

výkon jako z
samostatně o

autor skute
by tato prác

ňují porozum
ídáme, že “A
eho hojnosti 
lo být naopa
uňku znamen
чейка.  Podo
nekoncentra
ět nevěděl ra
edává smysl.
odobně elekt
aké dostalo e
dopravu děr S
ostatečně dra
chybě došlo
ě hřiště znam
rušující hřišt
log | Z | a θ:
ale to se tak
příklad impe
třeba perovs
áporné číslo
od obrázků, 

ečně splnil z
ce byla přija

mění, či dok
A jedním z n
a stabilní úč

ak nejpouživ
ná, ale zde to
obně “Teore

ačním sluneč
ady s tím, co
. Nejspíš šlo
tron-díra byl
elektron-otv
Spiro-OMeT
ahý” mělo bý
o. A místo "d
mená, ale v č
tě pro fyziky
:" zde ani ne
ké moc neho
edanční zále
skitu, použív
o. Je to vhodn

což není na 

zadání prác
ata.  

Prof. R

konce vypoví
nepouživatel
činnosti bun

vatelnější. A 
o má být člá
etická omezu
čním záření”
 to zde znam
 spíše o neko
lo většinou p
or.   
TAD použív
ýt slovo dos

doprava" je o
češtině se to p
y." 
etuším, co to
dí. 

ežitosti, což j
vaném v této
né? 
škodu. Pak 

ce podle pok

RNDr. Petr V

ídají o opaku
lných 

něk.”  
buňka je 

ánek. Je to 
ující účinnos
” používá 
mená slovo 
oncentrovan
použito 

vaný 
statečně spíš 
opravdu 
prostě 

o slovo mělo 

je vhodné. 
o práci?  

ale v závěru

kynů pro 

Vanýsek, CSc

2 

u, 

st 

ný 

u 

 

c. 


