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Aktuálnost zvoleného tématu  

Organická elektronika ve všech formách je současné době velmi rychle rostoucím 

oborem a ze stadia hledání a experimentů se postupně dostává do standardních 

průmyslových procesů. Zájem o organické solární články je navíc umocněn 

současným trendem v “Energy Harvesting“ upřednostňujícím levné měniče, kde 

dosažení maximálního výkonu a účinnosti není hlavním požadavkem. Studium 

transportních a rekombinačních procesů probíhajících na rozhraní aktivní vrstva 

kontakt za účelem přípravy levných článků s dlouhodobou stabilitou je proto velmi 

aktuální.  

 

Splnění cíle dizertace 

Podle zadání práce bylo vyžadováno vypracování přehledu současného stavu 

organické elektroniky v oblasti fotovoltaických panelů a příprava nízkomolekulárních 

organických fotovoltaických článků s objemovým heteropřechodem. U těchto článků 

měly být pomocí analýzy elektrických signálů získaných ze stejnosměrných a 

střídavých měření sledovány transportní procesy a děje probíhající na rozhraní 

aktivní vrstva kontakt. Toto zadání bylo splněno.  

 

Metody zpracování 

Fotovoltaické články pro experimenty byly připraveny na skleněných substrátech 

opatřených průhlednou elektrodou na bázi oxidu india. Většina operací probíhala v 

laboratořích třídy “C“ s použitím glove-boxů v inertní dusíkové atmosféře s 

minimálním obsahem kyslíku a vzdušné vlhkosti. Záměrně byly použity 

nízkonákladové technologie jako je nanášení materiálů rozpuštěných pomocí 

organických rozpouštědel nebo vody a inkoustový tisk pro nanášení vrstev oxidu 

grafénu. Vakuové depozice byly využity pouze pro nerozpustné materiály.  

Pro elektrickou charakterizaci připravených fotovoltaických článků, vyžadovanou 

v zadání práce, jsou použity standardní parametry, tj. napětí naprázdno, proud do 



zkratu, faktor plnění a účinnost fotovoltaické konverze. Změny ve struktuře článků 

byly, rovněž v souladu se zadáním práce, zkoumány pomocí střídavých měření, 

impedanční spektroskopie a Cole-coleových diagramů využitých pro stanovení   

náhradního schématu článku a C-V charakteristik pro určení jeho technologických 

parametrů.  

Morfologie článků byla sledována pomocí optické mikroskopie, u některých článků 

byla použita mikroskopie AFM včetně měření Kelvinovou sondou nebo mikroskopie 

TEM. Pro sledování strukturálních změn při redukci oxidu grafénu byla využita 

Ramanova spektroskopie a molekulová absorpční spektrometrie v ultrafialové a 

viditelné oblasti 

Uvedené technologie, použité materiály a diagnostické metody bezpochyby vychází 

z možností pracoviště. Pro řešení práce a splnění zadaných úkolů je považuji za 

optimální.  

 

Dosažené výsledky a přínos pro další rozvoj vědy a techniky 

Největší naměřená účinnost fotovoltaické konverze byla u článků popisovaných 

v práci 5,43%. To se může zdát málo ve srovnání s rekordní účinností organických  

solárních článků typu “single-cell“, která v současné době přesahuje 11%. Je však 

třeba uvážit, že dle zadání bylo cílem práce studium dielektrických vlastností struktur 

tenkých vrstev organických materiálů. V této oblasti bylo dosaženo zajímavých 

výsledků ve všech experimentech provedených v práci:  

1) Ošetření povrchu článků v parách rozpouštědla, kde bylo dosaženo lepších 

výsledků konverzní účinnosti než v případě temperování článků při zvýšené teplotě. 

Náklady na oba procesy přitom mohou být srovnatelné.  

2) Zvýšení konverzní účinnosti zlepšením transportních mechanismů a především 

snížení možnosti rekombinačních procesů pomocí Fulerenu C60, magnetických 

nanočástic a oxidu grafénu. Sloučeniny na bázi uhlíku lze přitom považovat za 

nevyčerpatelný materiálový zdroj a velmi dobře dostupné mohou být i magnetické 

nanočástice.  

3) Velmi přínosná je i demonstrace použití střídavých elektrických měření pro 

vyhodnocování transportních a rekombinačních procesů ovlivňujících účinnost 

fotoelektrické konverze.  

4) Zajímavé je také studium transportních mechanismů u monokrystalu perovskitu a 

zavedení náhradního schématu obsahující dva indukční prvky pro simulaci pohybu 

iontů a přesouvání elektrických dipólů v elektrickém poli.  

Použití perovskitů pro fotovoltaické články je v současné době velmi aktuální a 

dosahované konverzní účinnosti velmi rychle rostou. Z hlediska demonstrace 

možností použití impedanční spektroskopie jako materiálové diagnostické metody 

má zařazení tohoto experimentu do výsledků práce smysl, přestože monokrystaly 

perovskitu nelze považovat za tenkou vrstvu organického materiálu dle zadání 

práce.  

  

Zpracování textu dizertační práce 

Předložená práce má 99 stran včetně seznamu literatury, kde je citováno 197 

pramenů, čtyřstránkového seznamu použitých zkratek a seznamu 11 vlastních 

publikací, kde je autor práce jako spoluautor.  



K textu práce mám následující výhrady:  

1) Na rozdíl od standardní struktury dizertační práce nejsou cíle práce definovány a 

zdůvodněny v samostatné kapitole. Jsou explicitně vyjádřeny pouze v zadání práce. 

Členění ostatních kapitol je však logické. 

2) V kapitole “4 VÝSLEDKY A DISKUZE“ je řada autorových tvrzení podepřena 

pouze odkazem na literaturu. Postrádám zde hlubší rozbor a zdůvodnění uvedených 

závěrů. V této kapitole jsou uváděny informace, které měly být spíše na začátku 

práce v kapitole  “2 TERORETICKÁ ČÁST“ - například dva poměrně dlouhé 

odstavce (jeden popisující přitažlivost tiskových technologií a druhý vlastnosti 

grafénu) na straně 56.   

3) V práci je velké množství neobratných formulací a opomenutí, ze kterých uvedu 

jen některé:  

Str. 22, 14.ř. shora  .. “.. přítomnost parazitárních odporů.“ 

Str. 43, 3.ř. shora   “.. akorát s tím, že namísto …“  

Str. 67, Tabulka XIII,  .. rozměry odporů jsou udány v časových jednotkách.  

Str. 54, 11.ř. zdola  “.. Jak je tedy zřejmé z tabulky (viz Tabulka VIII) a Obr. 42, 

životnost nosičů náboje v BHJ OSC… “  

V kapitole “4.2.1. Aktivní vrstva OSC dopovaná pomocí magnetických nanočástic“, 

se několikrát vyskytuje sousloví “.. koercitivní elektrické pole..“ , což je zavádějící, 

protože prostým použitím magnetických nanočástic koercitivní elektrické pole 

nevznikne.  

 

Otázky k obhajobě  

 

1) Vysvětlete fyzikální význam parametrů  Cn a Rrec. Jaká je jejich souvislost s difúzní 

kapacitou polovodičového přechodu a paralelním (svodovým) odporem článku? 

 

2) Jaká je u článků s oxidem grafénu reprodukovatelnost výsledků dle Tabulky IX na 

straně 58?   

 

3) Co považujete za nejvýznamnější výsledky Vaší dizertační práce?     

 

Závěr 

I přes formální nedostatky v textu dizertační práce lze konstatovat, že pan Jan 

Pospíšil vypracováním své dizertace schopnost samostatné vědecké práce 

prokázal. V předložené dizertační práci chyby zásadního charakteru nejsou a cíle 

vytyčené v jejím zadání byly splněny. Podstatné části práce byly publikovány a 

práce je nepochybně přínosem pro rozvoj problematiky organických solárních 

článků.  

Práci pana Jana Pospíšila proto doporučuji k obhajobě.  

 

V Brně dne 4.11.2016      

prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. 


