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Předložená práce pojednává o přípravě, charakterizaci a vyhodnocení především optických 

vlastností tenkých vrstev vybraných organických materiálů a TiO2. Jednou z hlavních motivací 

výběru studovaných materiálů je jejich potenciální aplikace ve fotovoltaice. Vrstvy byly 

připraveny materiálovým tiskem, případně pak rotačním litím (spin coating). Obě metody 

přípravy umožňují levnou a relativně dostupnou depozici tenkých vrstev na různé druhy 

substrátů včetně flexibilních fólií, což má také význam pro rozvíjející se flexibilní elektroniku. 

Další výhodou zmiňovaných depozičních technik je možnost velkoplošného tisku. Vhodně byla 

vybrána i hlavní charakterizační metoda studovaných vrstev – spektroskopická elipsometrie, 

která poskytuje informaci jak o tloušťce, vnitřní struktuře a povrchové drsnosti vrstev, tak o 

jejich optických vlastnostech, které jsou pro zmíněné aplikační zaměření podstatné. Jsou to 

především zjištěné optické konstanty nových nebo novými metodami připravených materiálů, 

které činí práci originální a jako takové byly publikovány v recenzovaných odborných časopisech 

a prezentovány na mezinárodnách konferencích. 

Práce je logicky členěna s minimem jazykových nebo formálních nedostaků. Některé výhrady 

k obsahu práce, především k teoretické části, jsou zmíněny v příloze. Zde bych rád kriticky 

posoudil především výsledky a diskusi dílčích studií. Elipsometrická charakterizace a získané 

výsledky studia TiO2 vrstev jsou založeny převážně na jednoduchém modelování optické odezvy 

a srovnání modelů s experimentem. Přitom doplnění elipsometrických spekter naměřených pro 

více úhlů dopadu a případně spekter optické propustnosti a odrazivosti by mělo umožnit získání 

jednoznačných závěrů simultáním regresním vyhodnocením všech těchto spekter dohromady, 

což je v elipsometrii běžné. U charakterizace organických materiálů včetne grafen oxidu bych 

očekával rozvinutější diskusi ve smyslu 4. bodu zadaní práce, tedy „Interpretace výsledků 

s ohledem na potenciální aplikace ve fotovoltaice“. Zajímali by mne kritéria, podle kterých se 

posuzuje, zdali jsou studované organické materiály, případně jejich směsi, více nebo méně 

vhodné pro danou aplikaci a následné posouzení dosažených výsledků také z této perspektivy. 

Jako jeden z důležitých výsledků práce shledávám nalezení vhodné parametrizace dielektrické 

funkce vybraných organických materiálů, a proto bych očekával, že se v práci explicitně objeví 

hodnoty všech určených parametrů (například v příloze). Zdá se mi také, že celkový závěr práce 

by zasloužil větší pozornost při formulaci a zviditelnění hlavních přínosů, které práce bezesporu 

nese. 

Podle mého soudu byly splněny všechny úkoly zadání práce a autorka v ní jasně prokazuje 

předpoklady k samostatné tvořivé vědecké práci. Výsledky v práci obsažené byly publikovány 

v impaktovaných vědeckých časopisech.  Jsem tedy přesvědčen, že práce splňuje požadavky 

kladené na disertační práci a doporučuji ji k obhajobě. 

Dr. Jan Mistrík, v Pardubicích 1.11. 2016 



PŘÍLOHA 

Poznámky k formě práce 

1. Popis elipsometru by se lépe hodil do oddílu 3.2, kde se představuje formalismus měření 

a již jsou vysvětleny základní představy o polarizaci. 

2. Lépe psát o Stokesových vektorech než maticích (oddíl 3.1.5). 

3. Fresnelovy vztahy (4), (5) se vztahují pouze k jednoduchému rozhraní a není vhodné je 

ukazovat v části věnované elipsometru obecně. 

4. V rovnici (24) je K vlastní číslo/vektor. Není to „směr šíření světla“. 

5. Na str. 39 je popsána depoziční metoda napařování. Není zřejmé jaké vzorky byly touto 

metodou připraveny. 

6. Na Obr. 34 není jasné přiřazení grafů ke vzorkum A, B, C, D, E, navíc se neukazuje 

komplexní index lomu, ale pouze jeho reálná složka. 

7. V obr. 40 jsou těžko rozlišitelné křivky. 

8. Není jasné, zdali byly vrstvy TiO2 naneseny materiálovým tiskem (str. 52) nebo rotačním 

litím (str 60). 

Poznámky k obsahu práce 

1. V rovnici (36) nemá vystupovat ε0. 

2. V celé práci je třeba sjednotit znaménkovou konvenci. 

3. V Tabulce 3 očekávám hodnoty energií molekulárních orbitalů záporné. 

4. Nerozumím formulaci ze str. 61: „vrstva voidu pro potlačení dolní strany odrazu“. 

5. Str. 69: pro porovnání ID/IG by bylo vhodné doplnit referenční hodnotu poměru 

neredukovaného grafen oxidu. 

6. U poměru ID/IG se poměřují amplitudy peaků nebo plochy pod křivkou peaku? Jak bylo 

odečteno pozadí Ramanova spektra? 

7. Str 69: není mi jasné proč „je nutné odstranit peak při přibližně 300 nm“? 

8. Drsnost povrchu grafen oxidových vrstev připravených materiálovým tiskem je 

odhadnuta na 2-3 nm. Opravdu umožňuje tato depoziční metoda depozici vrstev s tak 

malou drsností? 

 


