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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Diplomová práce zcela odpovídá zadání. V řadě aspektů svým rozsahem zadání překračuje, například
využitím transmisní elektronové mikroskopie (TEM) pro studium příčnách řezů studovaných vrstev.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Práce je rozčleněna do pěti kapitol, které vzájemně na sebe navazují a tvoří tak ucelenou studii
optoelektronických a strukturálních vlastostí solárních článků (výsledky elipsometrických fitů
odpovídají výsledkům TEM).

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Diplomová práce vychází z tříměsiční stáže autorky v laboratoři LPICM, Ecole Polytechnique,
Francie, kde byly rovněž připraveny zkoumané vzorky. Připravenost, dobré teoretické základy a
systematická experimentální práce Bc. Zuzany Mrázkové během stáže byly vysoce hodnoceny
francouzskými kolegy.

Práce je zpracována pečlivě, autorka během řešení prokázala schonost systematického a pečlivého
provádění experimentů, kvalitního zpracování experimentálních dat a přehledné prezentace výsledků
v předkládaném textu. Hlavními výsledky práce jsou zpracování fitů in-situ elipsometrických spekter,
příprava vzorků pro TEM v příčném řezu, měření optoelektrických charakteristik serie solárních
článků. Práci hodnotím jako vynikajicí a doporučuji ji k obhajobě.

4. Poznámky a kritické připomínky:
K práci po obsahové i formální stránce nemám kritických připomínek.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Předkládaná diplomová práce přináší řadu originálních výsledků. Zejména určení hloubkové
koncentrace krystalické, polykrystalické a amorfní fáze z in-situ elipsometrie během růstu Si vrstvy.
Tento výsledek je publikován v rámci mezinárodní konference 6th International Conference on
Spectroscopic Ellipsometry (ICSE-VI), Kyoto May 26-31, 2013.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
V práci je uvedeno 26 referencí, zejména článků v mezinárodních časopisech a monografií. Prameny
jsou vhodně vybrány a korektně citovány.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Diplomová práce je psána v anglickém jazyce, je na vynikající formální úrovni. Je zpracována ve
stylu LaTeX, autorka využívá kvalitních a názorných obrázků, tabulek a členění textu, čímž je práce
přes svůj široký záběr velmi přehledná.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Diplomová práce výrazně přispěla k rozvoji spolupráce VŠB-TUO s Ecole Polytechnique. Studentka
Zuzana Mrázková získala stipendium francouzské vlády na doktorské studium pod dvojím vedením -
Ecole Polytechnique a VŠB-Technické univerzity Ostrava na téma 'Modeling and characterization of
materials and nanostructures for photovoltaic applications'. Francouzským školitelem bude Prof. Pere
Roca i Cabarrocas, ředitel LPICM. Výsledky diplomové práce jsou dobrým vstupem pro plánované
doktorské studium.
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