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Oponentní posudek disertační práce 

 
Oponent se v posudku vyjádří dle Studijního a zkušebního řádu VUT zejména:  
a) k aktuálnosti tématu disertační práce,  

b) zda disertační práce splnila stanovený cíl,  

c) k postupu řešení problému a k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda,  

d) k významu pro praxi nebo rozvoj oboru,  

e) k formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni,  

f) zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona,  

g) zda student prokázal nebo neprokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje nebo nesplňuje 
požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Bez tohoto závěru je posudek neplatný.  
Ke každému z níže uvedených bodů je nutno doplnit stručný komentář. 

 

 
Ad a) Aktuálnost tématu disertační práce 
 

 
Téma disertační práce je velmi aktuální. 
 
Komentář:  Přestože obor fotovoltaického využití sluneční energie je soustředěn na dominantní 
technologii založenou na křemíkových článcích a výroba článků založených na chalkogenidových tenkých 
vrstvách svůj podíl postupně ztrácí, zvolené téma má překračuje tuto situaci a dle mého názoru 
v budoucnosti dokonce získá na aktuálnosti. Důvodem jsou především připravované kombinace 
deskových článků s tenkovrstvými partnery v tandemech, ale stejně tak je možné, že i v tenkovrstvých 
technologiích dojde k obdobnému průlomu jako byl nástup organometalických halogenidových 
perovskitů. Téma dizertace je přitom využitelné pro všechny tyto technologické směry. Dizertant tak dle 
mého názoru velmi vhodně navázal na dosavadní zkušenosti pracoviště s charakterizací křemíkových 
článků a posunul je do nové oblasti a na novou úroveň. 
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Ad b) Splnění stanoveného cíle disertační práce 
 

 
Cíl disertační práce byl splněn.  
 
Komentář: Práce měla stanoven fundamentální cíl (identifikace kritických defektů v deponovaných 
vrstvách tenkovrstvých FV článků),  rozvedený do pěti konkrétních, vzájemně navazujících cílů. Splnění 
všech 5 cílů je přesvědčivě ilustrováno detailním rozborem v jednotlivých kapitolách.  
 

 

 

Ad c) Postup řešení problému a výsledky disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda 

 

Postup řešení problému a výsledky disertační práce jsou vynikající. 

Komentář:  
Postup výkladu dizertace v jednotlivých kapitolách vypadá ideálně a objem prezentovaných výsledků je 
mimořádný. Nepochybuji však, že jednoduché to nebylo: dizertant velmi přesvědčivě ilustruje i některé 
cesty, které nevedly k žádanému cíli (např. metody dělení vzorků pomocí metalografických metod, které 
se pro tenkovrstvé články neosvědčily). Oceňuji i modelování transportních charakteristik a popis 
získávání parametrů článků při zahrnutí neohmických svodů. V této oblasti je tedy práce také vynikající, 
byť např. využití Lambertovy W funkce je popsáno stručněji než bych rád. 

Velmi oceňuji srovnání s více než 10 dizertacemi zaměřenými na příbuzná témata, které autor porovnává 
a hodnotí na závěr úvodní kapitoly. 

 

Ad d) Význam pro praxi nebo rozvoj oboru 

 

Význam pro praxi nebo rozvoj oboru je nadprůměrný.  

Komentář: Toto je jediné kritérium, kde nehodnotím nejvyšší možnou známkou, a to z jediného důvodu: 
přestože práci považuji za vynikající, nejvyšší hodnocení by bylo na místě udělit v případě, že závěry práce 
by našly využití pro dosažení pokroku ve skutečně nasazených zařízeních pro přeměnu sluneční energie. 
Dosažení této možnosti samozřejmě již není rolí dizertanta, ale ptám se na ni v závěrečných otázkách. 

 

 

Ad e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

 



 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň je vynikající. 

Komentář: Myslím, že toto je dosud nejpečlivěji připravená práce, kterou jsem měl možnost oponovat. 
V práci jsou využity všechny možnosti přehledné prezentace, vysvětleny všechny zkratky, vypsány 
seznamy tabulek, obrázků a v neposlední řadě i příloh, z nichž vyzvedávám katalogy defektů. V práci 
zůstaly některé drobné chyby (vesměs jen překlepy), ty však nikterak nenarušují skvělé vyznění práce. 
Jedinou výhradou, kterou v tomto bodě mám, je zvolený jazyk práce: autor zvolil svoji mateřštinu, ale 
myslím, že pokud by práce byla napsána anglicky, měla by na obor daleko větší vliv a mohla by se stát 
citovaným zdrojem. 

 

 

Ad f) Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona 

 

Disertační práce podmínky uvedené v § 47 odst. 4*) zákona č. 111/1998 sb. o vysokých školách splňuje. 

 (*(4) Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se 
prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k 
samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné 
výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.  

 

 

 

Ad g) Prokázání tvůrčí schopnosti studenta v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje nebo nesplňuje 
požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru.  

 

 

Doktorand prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje požadavky standardně 
kladené na disertační práce v daném oboru.  

 

Komentář: Považuji tvůrčí schopnosti studenta za jasně prokázané, nicméně, v tomto směru kladu jednu 
z otázek v následujícím odstavci.  

 

 

 

Celkové hodnocení: Práci hodnotím jako vynikající a jednu z nejlepších, se kterou jsem se dosud setkal.  

 

Otázky oponenta: 

1) prosím uveďte, jaké části práce považujete za svoji vlastní invenci, tj, které části výzkumu nebylo 
možno předvídat a vznikly nad rámec původního zadání dizertace. 

 



 

2) uvažovali jste možnost vytvořit defekt v článku dodatečně a mít tak nad jeho vznikem plnou kontrolu? 

 

3) model navržený pro extrakci elektrických parametrů obsahuje již značné množství parametrů a 
v příkladu extrahovaných parametrů pro vzorek před a po poškození stejného vzorku jsou hodnoty 
uváděny v některých případech s přesností až na 4 platné číslice. Zde by však bylo na místě uvažovat o 
míře nejistoty vzhledem k možným korelacím parametrů. Je možné pro tento model uvažovat i 
kovarianční matici a využít ji pro získání korelací odhadovaných parametrů? 

 

4) jste prosím v kontaktu s výrobci chalkogenidových článků a je otevřena možnost, že by vaše metody 
pomohly pro ně lépe nastavit technologických proces? Obdobné, i když ještě náročnější by bylo využití 
pro sledování defektů vzniklých stárnutím článků při jejich fungování v praxi (např. při degradaci AZO 
působením vnějších vlivů)? 

 

Na obhajobu jsem zvědav a těším se. 

 

 

 

 

 

Disertační práci k obhajobě       ☒doporučuji  ☐nedoporučuji. 

 

 

 

 

Dne: 21.06.2021 

 

 

 

Podpis: ………………………………………………………………….. 
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