
Posudok na dizertačnú prácu „Non-Destructive Local Diagnostics of Optoelectronic 
Devices“ od Dinary Sobola (rod. Dallaeva) 

 
 
Predkladana dizertačná práca rieši aktuálnu problematiku výskumu vlastností povrchov 
optoelektronických súčiastok (najmä komerčné solárne články a heteroštruktúry) 
nedeštrukčnými metódami. Práca pozostáva zo šiestich kapitol, ktoré popisujú jednak často 
používané metodiky na skúmanie povrchov tuhých látok ako sú napr. SPM, SEM, STM, 
SNOM, AFM, ako aj výsledky získané väčšinou na polovodivých materiáloch z ktorých 
súčiastky pozostávajú. Je predkladaná následná exaktná analýza niektorých výsledkov. 
Autorka venuje pozornosť aj tzv. artefaktom pozorovaným pri jednotlivých metodikách, čo je 
možné označiť za zvlášť cenný výstup. Práca je spísaná prehľadne, bez väčších formálnych 
chýb, v kvalitnej odbornej angličtine, čo umožní jej sprístupnenie širokému okruhu 
záujemcov v celom svete po jej úspešnom obhájení. 
V práci sa vo veľmi obmedzenej miere vyskytujú drobnejšie chyby ako napr. na str. 54 je 
termín „discharge rate“, ktorý pravdepodobne označuje prúd tečúci použitým typom 
elektrického výboja. 
Medzi hlavné ciele práce patril výskum:  
1. textúry a morfológie povrchových vrstiev slnečných článkov;  
2. nových metód pre ich morfologickú charakterizáciu; 
3. objasnenie výberu vhodného materiálu pre prípravu heteroštruktúr; 
4. vplyvu podmienok prípravy vrstiev na ich morfológiu a  
5. štatistického popisu morfologickej charakterizácie povrchov.  
Tématika výskumu povrchov optoelektronických súčiastok je mimoriadne náročná téma, ak si 
autor dá za úlohu exaktne vyhodnocovať morfológiu povrchov a následne robiť uzávery, 
prípadne až odporúčania, pre technológov. Konkrétne, v prípade slnečných článkov sa pri 
formovaní štandardných pn prechodov vytvára žíhaním na povrchu sklovitá vrstva, ktorá býva 
obyčajne chemicky odstraňovaná. Morfológia takého povrchu je potom daná poslednými 
krokmi v technologickom postupe. Je nevyhnutný veľmi úzky kontakt s pracovníkmi, ktorí 
tieto úkony robia. V niektorých prípadoch sa časť technologických úkonov dokonca tají, 
pokiaľ ešte neboli predmetom patentov. 

- Z pohľadu súčasného stavu vedy je práca výsostne aktuálna, pretože i) ukazuje spôsob 
ako je možné exaktne porovnávať povrchy súčiastok v procese ich formovania 
v nanometrovej škále (t.j. viackrát v rôznych štádiách ich výroby) – to môže o.i. viesť 
k vysokej reprodukovateľnosti procesov výroby; ii) fraktálová analýza drsnosti 
povrchov sa v posledných rokoch začína často využívať na mnohých výskumných 
pracoviskách, čo súvisí s hlavným cieľom č.5, ktorý považujem za najdôležitejší zo 
všetkých cieľov a výsledkov tejto práce.  

- Práca obsahuje viacero originálnych výstupov. Ich originalita je dokladovaná 
prijatými publikáciami najmä v Applied Surface Science (vydavateľ Elsevier). 
Vydavateľstvo Elsevier robí veľmi prísnu kontrolu originality výsledkov 
prezentovaných v prihlasovaných príspevkoch. Za najdôležitejšie výsledky tejto práce 
považujem fraktálovú analýzu drsnosti povrchov.Prešli prísnym recenzným konaním. 

- Jadro dizertačnej práce, hlavné vedecké výsledky práce boli publikované na patričnej 
úrovni vo viacerých európskych vedeckých periodikách, ktoré používajú náročné 
recenzné postupy. Práce sú prístupné odbornej verejnosti na webovských stránkach 
odpovedajúcich časopisov. 

- Zoznam publikovaných prác predkladateľky práce potvrdzuje jej vedeckú erudíciu. 
Autorka môže samostatne pracovať a úspešne publikovať ďalšie vedecké práce v tých 
najrenomovanejších svetových vedeckých periodikách. 



Autorka práce by sa mohla vyjadriť k nasledovnému problemu týkajúcemu sa fraktálovej 
analýzy drsnosti povrchov: 
- Aké je, resp. môže byť prepojenie reálnych vlastností povrchov so štatistickými výsledkami 
získanými fraktálovou analýzou?  
- Je možné jednoznačne skonštatovať na základe výsledkov fraktálovej analýzy v akom stave 
je drsnosť povrchov?  
- Bolo by možné prezentovať schématicky akým spôsobom bol vyvinutý softvér na 
vyhodnocovanie „fraktálov“? 
 
Záverom môžem konštatovať, že uchádzačka predložila odborne veľmi kvalitnú dizertačnú 
prácu, ktorá zodpovedá všeobecne uznávaným požiadavkom na udelenie akademického titulu. 
 
Po úspešnom obhájení jej odporúčam udeliť akademicko-vedecký titul doktora v obore 
„Fyzikálna elektronika a nanotechnológie“. 
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