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Oponentní posudek disertační práce 

 

Doktorandka: Ing. Barbora Mojrová 

Název práce: SOLÁRNÍ ČLÁNKY Z MONOKRYSTALICKÉHO KŘEMÍKU TYPU N 

S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ 

Školitel: prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. 

Pracoviště: VUT v Brně, FEKT, Ústav mikroelektroniky 

 

Disertační práce má celkem 108 stran, v tom 79 stran vlastního textu, v tom 46 stran 

popisující výsledky vlastní práce. Je velmi dobře zpracovaná po stránce obsahové i grafické. 

Práce dokladuje jednak zvládnutí sady technologických procesů potřebných pro výrobu 

solárních článků a jednak měřících metod pro vyhodnocení klíčových parametrů, a zejména 

souvislosti, vzájemné vazby a pochopení protikladných požadavků. Dotýká se oblasti 

elektrotechnické technologie, elektroniky, optiky a chemie. Práce je psána anglicky. 

Odpovídá námět práce oboru disertace a je aktuální z hlediska současného stavu vědy? 

Předložená disertační práce Ing. Barbory Mojrové jednoznačně svým námětem odpovídá 

oboru disertace, tedy Mikroelektronika a technologie. 

Téma technologie solárních článků a snaha o zvyšování účinnosti přeměny energie je 

bezesporu aktuální; snaha o využití stávajících zvládnutých výrobních postupů (při jejich 

případné modifikaci a vybalancování) pro přípravu alternativních typů solárních článků 

s vyšší účinností se jeví nadmíru rozumná. Tuto skutečnost dokumentuje jak srovnání 

výsledků dosažených doktorandkou s dalšími výsledky (dosaženými odlišnými přístupy v ISC 

v německé Kostnici či v IMEC v belgické Lovani) tak i přijetí jejích publikací do vědeckých 

časopisů. 

Vykazuje práce původní přínosné části? 

Předložená práce obsahuje původní přínosné výsledky popsané ve třetí kapitole „Results” 

na stranách 37–82. V závěrečné kapitole „Conclusion” na stranách 83–87 je přehledné 

shrnutí těchto nových poznatků, přičemž klíčové formulace jsou vhodně zvýrazněny. 
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Bylo jádro disertační práce na potřebné úrovni publikováno? 

Předložená práce obsahuje v rámci seznamu použité literatury 15 referencí na doktorandčiny 

publikace, jedná se o konferenční příspěvky i o články v mezinárodních časopisech. 

V Bodovém hodnocení tvůrčích aktivit doktoranda je uvedeno celkem 14 záznamů 

o doktorandčiných publikacích, v tom 5 článků v časopisech. Uvedené počty publikací 

souvisejících s tématem disertace dokumentují skutečnost, že jádro disertační práce bylo na 

potřebné úrovni publikováno. 

Vyplývá ze seznamu vědecké činnosti uchazeče, že se jedná o pracovníka s vědeckou 

erudicí? 

Jak je uvedeno v předchozím odstavci, výstupy doktorandky jsou poměrně rozsáhlé. Bodové 

hodnocení vědecké a výzkumné činnosti  je dvojnásobné oproti požadovanému minimálnímu 

počtu bodů. Při zohlednění vlastní disertační práce, souvisejících publikačních výstupů 

i zapojení do mezinárodního řešitelského kolektivu na evropské úrovni („International Solar 

Energy Research Center in Konstanz”) lze určitě prohlásit, že Ing. Barbora Mojrová je 

pracovnice s vědeckou erudicí. 

Závěr 

Konstatuji, že formální náležitosti práce vyhovují obvyklým požadavkům. Svojí náplní 

a dosaženými výsledky disertační práce Ing. Barbory Mojrové splňuje ustanovení par. 47, 

odst. 4, zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách tím, že prokázala schopnost 

a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. Navrhuji, aby jí, po 

úspěšné obhajobě, byl udělen akademický titul „doktor (Ph.D.)“. 

 

Formulace otázek k obhajobě. 

(1) Je obtížné vyhnout se otázce energetické bilance (návratnosti energie vložené do 

solárního článku), ačkoliv tato není přímo tématem dizertace. Mohla byste o ní krátce 

pojednat? 

(2) Můžete objasnit jaký mechanismus umožňuje nízkou odrazivost (reflektanci) v poměrně 

širokém rozsahu vlnových délek (viz Fig. 52 na straně 56)? 

(3) Prosím o upřesnění jednotek elektrického odporu a rezistivity (měrného elektrického 

odporu), které jsou v práci uvedeny. 

 

V Brně, 11. listopadu 2019 

Vladimír Kolařík 

oponent 


