
Posudok na doktorantské tézy-dizertačnú prácu  Ing. Nikolu Papeža s názvom „Degradácia 

solárnych článkov na báze GaAs“. 

Práca je orientovaná na výskum vlastností multivrstvových slnečných článkov na báze GaAs po ich 

opracovaní rôznymi spôsobmi, ktoré by mohli viesť k ich skoršej degradácii ako by sa čakalo za 

podmienok, ktoré sú obvyklé pre zemský povrch. Jeden zo základných nedostatkov práce je, že autor 

neuvádza podrobnejšie technologické podmienky, za ktorých boli multivrstvové štruktúry 

pripravované. To je nutné doplniť. Ideálne by bolo, keby autor bol v kontakte s technológmi 

pripravujúcimi slnečné články, aby spoločne mohli orientovať následný výskum a potom aj prípadne 

vhodné modifikácie výrobného procesu. 

Počet použitých metód výskumu je vysoký na aby, boli získané výsledky precíznejšie vyhodnocované. 

Dôsledkom toho sú povrchnejšie interpretácie výsledkov. Angličtina ktorou je písaná práca ešte 

komplikovala celú situáciu a viackrát sa objavili odborne nesprávne alebo diskutabilné preklady 

pôvodných textov. Niektorí časti viet sú preložené gramaticky nesprávne. Odporúčanie: Práca 

potrebuje dôkladnejšiu jazykovú korektúru, ak má byť zaradená do knižníc či už domácich alebo 

zahraničných. 

Výsledky práce smerujú do oblasti základného výskumu, zatiaľčo práca obsahuje najmä citácie z 

oblasti aplikovaného výskumu. Šturktúra slnečného članku je komplikovaná a  každa z dvojic či trojíc 

použitých vrstiev može byť predmetom samostatného výskumu použitými metodikami a 

technológiami. Bolo by vhodné doplniť aktuálne citácie aj o výsledky získané na jednoduchších 

štruktúrach a urobiť dôkladnú analýzu publikovaných prác z týchto oblasti z poslených dvoch-troch 

rokov. Stále treba mať na pamäti technologické podmienky prípravy akejkoľvek skúmanej štruktúry, 

ak chceme analyzovať výsledky akýchkoľvek meraní. V prípade výskumu konkrétnej súčiastky, ako to 

je aj v tomto prípade, je žiadúce získať z výsledkov meraní kvantitatívne parametre, aby sa dal 

výskum využiť pri formovaní kvalitnejšiej sučiastky či už z pohľadu odolnosti voči degradačným 

účinkom alebo v navýšení napr. konverznej účinnosti skúmaného slnečného članku. 

Námet práce je výsostne aktuálny z hľadiska súčasného stavu vedy – viď aj napr. posledné 

experimenty s vesmírnymi objektmi, ktoré by mali čo najdlhšie fungovať na Marse. 

Práca vykazuje pôvodný prínos svojimi výsledkami prezentovanými pri takmer každej použitej 

metodike. Je však nutné čo najdôkladnejšie analyzovať namerané vysledky a ziskať odpovedajúce 

dáta. To je však často  úloha pre skupinu vedcov nie pre jednotlivca. 

Jadro dizertačnej práce bolo na potrebnej úrovni  publikované vo viacerých renomovaných vedeckých 

periodikách, kde predkladané texty prešli dôkladnou odbornou kontrolou špičkových vedcov z celého 

sveta – napr. v Applied Surface Science (Elsevier). 

Zo zoznamu vedeckej činnosti je možné jednoznačne konštatovať, že sa jedná o pracovníka 

s vedeckou erudíciou, ktorý sa naučil správne odborne pracovať a na ktorého výsledky sa dá 

spoľahnúť. Môže viesť aj menšie odborné skupiny riešiace odborné problematky počínajúc VŚ 

študentmi. Osobnosť uchádzača poznám viac rokov z jeho výstúpeni, prezentácií na medzinárodných 

konferenciách, kde dokázal vhodne reagovať na mnohé odborné podnety či otázky účastníkov. 

Po úspešnej obhajobe odporúčam udelenie akademického titulu. Dizertačná práca odpovedá 

všeobecne uznávaným požiadavám pre jeho udelenie. 

V Bratislave 4. marca 2021                               RNDr. Emil Pinčík, CSc 
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