
Posudek školitele na doktoranda Ing. Ľubomíra Škvareninu 

 

Ing. Ľubomír Škvarenina absolvoval v roce 2014 obor Telekomunikační a informační 

technika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně. Poté se stal 

na téže fakultě pod Ústavem fyziky studentem doktorského studia oboru Fyzikální elektronika 

a nanotechnologie. Původně zvolené téma „Moderní metody studia parametrů solárních 

článků“ bylo v průběhu studia konkrétněji specifikováno na „Charakterizace tenkovrstvých 

solárních článku a analýza mikrostrukturních defektů“. 

Během svého doktorského studia se Ing. Škvarenina věnoval nedokonalostem ve 

struktuře solárních článků, a to až na mikroskopické úrovni vrstev. Nejprve se zaměřil na 

konvenční křemíkovou technologii, na které ověřoval metodické měřící postupy a následně se 

specializoval na tenkovrstvé solární články na bázi absorbérů CIGS. Poměrně rychle vnikl do 

problematiky a postupně začal rozšiřovat množství charakterizačních technik. Od měření 

transportních charakteristik, proudových fluktuací až po elektroluminiscenci a lock-in 

termografii. Ve větší míře se začal věnovat studiu mikrostrukturálních defektů s využitím 

elektronového mikroskopu v kombinaci s  energiově-disperzní spektroskopií pro prvkovou 

analýzu. Zde prokázal nejen schopnost hledat nové přístupy a řešit problémy především 

v oblasti zpracování obrazu elektroluminiscenčních a následně i mikroskopických map 

defektů. Systematicky pracoval na identifikaci typických poruch u CIGS vzorků, které 

využívali i pokročilé přístupy kontaktovaní MWT nebo monolitické integrování. 

Přínos jeho práce spočívá především v aplikaci laboratorních metod na charakterizaci 

CIGS solárních článků, nalezení a případné identifikování defektů s přesahem na případné 

úpravy produkčních postupů. Zde mimo jiné sledoval i složky nadbytečných proudů 

a šumových fluktuací po odstraňování nebo izolování jednotlivých defektů fokusovaným 

iontovým svazkem. V teoretické oblasti lze za nejdůležitější přínos považovat rozšíření 

modelu rozhraní polovodičového CIGS materiálu o často pozorované neohmické vedení 

proudu včetně doplnění parazitních proudových drah. Na základě toho doktorand vytvořil 

metodiku pro hodnocení defektů a případně i kvality CIGS solárních článků ze sady 

laboratorních experimentů. 

Během doktorského studia se Ing. Škvarenina podílel na řešení projektu TAČR 

(TJ01000332) „Automatizovaný systém odstranění nežádoucích částic“, mimo jiné byl 

aktivně zařazen v Interní grantové agentuře ve skupině řešící „Inovativní metody pro 

diagnostiku optických a elektrických zařízení“, „Vlastnosti organických a anorganických 

materiálů a struktur“ a „Vývoj Pokročilých metod diagnostiky elektrotechnických materiálů a 

součástí“.  



Je hlavním autorem 9 publikací a spoluautorem dalších 12 publikací. Z nich je 

14 indexováno v databázi Scopus, kde je současně uvedeno 38 citací jinými autory. Získal 

speciální ocenění od nakladatelství IOP za článek „Noise and Optical Spectroscopy of Single 

Junction Silicon Solar Cell“ a byl také ohodnocen prvním místem na studentské konferenci 

EEICT za příspěvek „Dark J–V Characteristics Model of Chalcopyrite-Based Solar Cells“. 

Je také spoluautorem prototypu „Systému pro měření anomálních proudů“, zakázkově 

konstruovaného pro firmu AVX. V rámci této spolupráce se věnoval vývoji a automatizaci 

měřícího zařízení pro sledování a vyhodnocení charakteristik tantalových kondenzátorů. 

Mimo vlastní výzkumnou práci se Ing. Škvarenina aktivně zapojil i do propagace 

ústavu a pedagogické činnosti na Ústavu fyziky, kde vedl především laboratorní cvičení 

studentů bakalářského a magisterského studijního programu. Podílel se také na přípravě 

nového předmětu Fyzika pro audio inženýrství, kde spolupracoval na vzniku několika nových 

laboratorních úloh. Lze konstatovat, že doktorand Ing. Škvarenina v průběhu postgraduálního 

doktorského studia získal široké znalosti v daném oboru, prokázal schopnost samostatné 

tvořivé práce a dospěl k řadě původních výsledků. Proto doporučuji, aby byla jeho disertační 

práce přijata k obhajobě. 
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