
Oponentní posudek disertační práce

Uchazeč: Ing. Ľubomír Škvarenina

Název disertační práce: Charakterizácia tenkovrstvových solárnych článkov a analýza

mikroštruktúrnych defektov

Oponent: prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.

Pracovišté oponenta: FEI STU v Bratislave

Dizertačnú prácu Charakterizácia tenkovrstvových solárnych článkov a analýza mikroštruktúrnych defektov
vypracoval Ing. Ľ. Škvarenina na Ústave fyziky, FEKT VUT v Brne. Predložená práca je svojím rozsahom
nadpriemerne veľká (Strany: 228, Obrázky: 63, Tabuľky. 4, Literatúra: 353, Prílohy: 8). Autor sa v práci venuje
opisu teoretických súvislostí z oblasti technológie tenkovrstvových slnečných článkov (SČ),technikám analýzy
porúch v štruktúrach pre fotovoltické aplikácie a vplyvu porúch na elektrické vlastnosti a funkciu vyrobených
slnečných článkov. Autor si kladie ambiciózny cieľ priniesť vyčerpávajúci defektoskopický výskum.

Ad a) Aktuálnost tématu disertační práce

Téma disertační práce je velmi aktuální.

Komentár: Tenkovrstvové slnečné články predstavujú v súčasnosti aktuálnu vednú tému vo výskume
fotovoltických obnoviteľných zdrojov elektrickej energie ako alternatívy k objemovým slnečným článkom
na kryštalickom kremíku. Analýza porúch v štruktúre, ich identifikácia a možnosti eliminácie sú dôležitými
krokmi rozvoja fotovoltiky a širšieho zavádzania SČdo energetického systému.

Ad b) Splnení stanoveného die disertační práce

Komentár: Ciele dizertačnej práce boli stanovené podrobne a splnené v plnom rozsahu.

CíI disertační práce byl splnen.

Ad c) Postup ŕešeni problému a výsledky disertační práce s uvedením konkrétního prínosu doktoranda
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Postup ŕešeni problému a výsledky disertační práce jsou vynikající.

Komentár: Podobne ako ciele dizertačnej práce aj navrhnutý postup riešenia je podrobne a precízne
stanovený krok za krokom, celkove v 22 bodoch (kap. 1.2.2).
Dizertačná práca je členená štandardným spôsobom na kapitoly, v ktorých autor uvádza na základe
informácií z literatúrnych zdrojov teoretické súvislosti so zameraním najmä na tenkovrstvové SČ.V ďalších
kapitolách sa venuje porúch, možnostiam ich identifikácie a vplyvu na vlastnosti SČ.
Dôležitou časťou predloženej dizertačnej práce je experimentálna časť, v ktorej je podrobne spracovaný
a zdôvodnený výber a príprava vzoriek pre navrhnutý experiment, postupy a výsledky vyšetrovania
defektov v mikroštruktúre a vplyv - dopady porúch štruktúry na správanie - elektrické parametre
skúmaných FV štruktúr. Použité techniky vyžadujú od autora náročné teoretické poznatky a precízne
zvládnutie experimentov z oblasti analýzy defektov v polovodičových štruktúrach.

Ad d) Význam pro praxi nebo rozvoj oboru

Význam pro praxi nebo rozvoj oboru je vynikajícL

Komentár: Výskumu tenkovrstvových slnečných článkov sa v súčasnosti venuje množstvo výskumných
a vedeckých pracovísk po celom svete a dizertačná práca Ing Škvareninu je v týchto súvislostiach
dôležitým príspevkom k rozvoju vedného odboru.

Ad e) Formáiní úprava disertační práce a její jazyková úroveň

Formáiní úprava disertační práce a její jazyková úroveň je nadprúrnérné.

Komentár: ) Dizertačná práca je spracovaná prehľadne s odpovedajúcou grafickou úpravou. Pri jej čítaní
však vyrušujú početnejšie chyby, najmä v pádových väzbách, ktorým sa autor nevyhol, najmä vzhľadom
k používaniu dlhých, komplikovaných viet alebo súvetí. Niekedy je citeľný vplyv pôvodnej anglickej
literatúry, resp. jazyka používaného v laboratórnej praxi (depletičná oblasť, emiter a pod.).

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 fádne ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se
prokazuje schopnost a pfiprovenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k



samostatné teoretické o tvčrči umelecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat púvodn! a uverejnené
výsledky nebo výsledky prijaté k uverejnení.

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

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

Komentár: Ing. Ľ. Škvarenina prezentoval výsledky svojej vedeckej práce ako spoluautor vo vedeckých
časopisoch a v zborníkoch konferencií. Celkove 9 prác, kde je prvým autorom a k tomu ďalších 21 prác.

Celkové hodnocení: Vzhľadom k uvedenému vyššie hodnotím túto dizertačnú prácu ako nadpriemernú až

vynikajúcu. Autor zvládol náročnú problematiku z oblasti fyziky polovodičov a tvorivo svoje znalosti

a skúsenosti aplikoval vo výskume v oblasti tenkovrstvových technológií pre fotovoltické aplikácie.

Otázky oponenta: Na str. 32 autor diskutuje vplyv Rs na zníženie Jsc a zároveň tvrdí, že v podmienkach Jsc

je Rs = o. Vysvetlite prosím súvislosti.

Str. 63: Čo je optoelektrická energia?

Str. 118 a obr. 6.10: Predstavujú "skoky" prúdu poškodenie štruktúry SČ?Ako vypadá voltampérová

charakteristika pri znižovaní napätia? Ako sa zmení VA charakteristika pri opakovanom meraní?

Disertační práci k obhajobe I8Idoporučuji Dnedoporučuji.
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