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Vážený profesore Starý, 

předkládám Vám následující zprávu, ve které stručně shrnuju svoji 3-měsiční stáž                                     

v Helmholtz-Zentrum Berlin v Německu, 01.10.2013 – 20.12.2013 (přikládám potvrzení od přijímací 

organizace). Tato stáž navazovala na pracovní pobyt ERASMUS (27.06.2013 – 27.09.2013) na stejném 

pracovišti. 

Jsem student 4. ročníku postgraduálního studia na FEL ČVUT. Téma mé disertační práce je Pasivace 

tenkovrstvých křemíkových solárních článku. V září 2012 jsem úspěšně obhájil doktorandské 

minimum na Katedře elektrotechnologie a materiály, v květnu 2013 jsem složil doktorskou zkoušku s 

vyznamenáním. V rámci svého doktorského studia cvičím předměty Elektrochemické zdroje a 

fotovoltaika a také Solar energy application systems. Jsem také zaměstnancem FZÚ Akademie věd, 

Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, kde provádím výzkum možného zlepšení tenkovrstvých 

solárních článků pomocí vodní páry. Byl jsem jedním z členů řešitelského tým v rámci 7. Evropského 

rámcového programu, který se mimo jiné zabýval také možností pasivace tenkovrstvých 

polykrystalických solárních článků vodní párou. Plánovaný termín odevzdání disertační práce je rok 

2014.  
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Stručné shrnutí stáže: 

1) Doprava 

Z Prahy do Berlína jsem jel vlakem, cena jednosměrné jízdenky cca 40 EURO (Bahncard50 a 

Inkarta-Railplus25). 

V rámci Berlína jsem jezdil linkami městské hromadné dopravy: S-Bahn, U-Bahn a Tramvaje. 

Cena jedné jízdenky (platná 120 min na pásmo A a B je 2,4 EURO). Tramvajenka na měsíc na 

pásmo A a B vychází kolem 75 EURO.  

2) Přihlašovací formality 

Většinu administrativních formalit (pracovní smlouvu, klíče od kanceláře, kde můžu pracovat) 

zařídila paní Christiane Becker  (můj školitel v Berlíně) ještě před mím příjezdem. Sám jsem si 

byl vybavit jen povolení k pobytu na Burgeramt (městský úřad – Alt-Köpenick 21, 12555 

Berlin), lze si předem domluvit termín nebo jít bez termínu a čekat cca 1 hodinu. Tuto 

oznamovací povinnost ma každý cizinec, který přijíždí do mesta na delší dobu než 90 dní. Na 

konci pobytu je povinností každého cizince odhlasit se. 

3) Ubytování 

Christiane Becker mi poslala web link na International Guest House (IGAFA), kde se lze 

ubyvat. Je to zařízení, které provozuje přímo Helmholtz-Zentrum Berlin 

(http://www.igafa.de/en/ibz/). Zařízení bylo ovšem v čase od 01.10.2013 již plně obsazené, 

proto jsem si scháněl bydlení v podnájmu přes www.wg-gesucht.de. Není to lehké a člověk 

musí být velice trpělivý. 

International Guest House (IGAFA) – cena za jeden pokoj na 3-pokojové buňce se společnou 

kuchyňkou, koupelnou a WC je za 370 EURO měsíčně. Kuchyňka je plně vybavená (hrnce, 

příbory, …). Na pokoji je skříň, dvě židle, stůl a postel v četně ložního prádla, ručníků a 

osušek. 

Běžně se cena pokoje v podnájmu pohybuje kolem 300 – 450 EURO. Celkem bežná je vratná 

kauce v hodnotě měsíčního nájmu. Já jsem platil měsíčně 360 EURO. 

4) Strava 

Mám alergii na lepek, proto jsem si většinou vařil obedy sám. Občas jsem šel na obed s 

kolegy do menzy nebo do některé z místních kantýn, kterích je v oblasti Berlin Adlershof 

hodně. Cena za jídlo v menze je kolem 3  – 4 EURO (studenti asi 2,5 – 3,5 EURO). V kantýne je 

jídlo dražší, asi 4 – 6 EURO.  

Nejbližší obchod při institutu byl Kaufland, kam jsem chodil běžně nakupovat.  

 

http://www.igafa.de/en/ibz/
http://www.wg-gesucht.de/
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5) Popis firmy/institutu 

Pracoval jsem v institutu Institut für Silizium-Photovoltaik, Kekulé Straße 5, 12489 Berlin v 

rámci výzkumního centra Helmholtz-Zentrum Berlin (http://www.helmholtz-berlin.de). 

Institut je situovaný v oblasti Adlershof, kde je kromě výzkumních institutů také mnoho fakult 

různých univerzit a sidlí tady také různé firmy. Institut na Kekulé Straße 5 má asi 40 lidí, je 

dobře technicky vybavený (chemická laboratoř – blíží se čistým prostorům, různé aparatury 

pro  depozici (PECVD, MBE), krystalizaci (SPC, LPC, E-beam crystallization, …) a také mnoho 

diagnostických laboratoří – Suns-Voc, QSSPC, Ramanova spektroskopie, Photoluminiscence, 

sluneční simulátor, … Lze říci, že institut je dobře vybavený pro přípravu křemíkových 

solárních článků – tenkovrstvých  a také deskových. Institut úzce spolupracuje s ostatními 

pracovišti kolem (BESSY, PVcomB, …), kam lze po domluvě zajít a měřit, což jsem mnohokrát 

sám využil. Pro všechny laboratoře a také jednotlivé aparatury a měřící přístroje je potřebné 

absolvovat školení. 

6) Začlenení do pracovního kolektivu 

Kolegové jsou přátelští a ochotní pomoct a vysvětlit. 

7) Pracovní náplň 

V rámci své stáže jsem pracoval na optimalizaci pasivace polykrystalických tenkovrstvých a 

multikrystalických deskových křemíkových solárních článků ve vodíkovém plasmatu. Plánoval 

a prováděl jsem samostatně experimenty – testoval jsem různé parametry pasivačního 

procesu (teplota, tlak vodíku, doba pasivace, …) pro jednotlivé solární články. Předpokladem 

bylo, že pro liquid phase crystallized (LPC) křemík, který se zdá být velice slibný pro přípravu 

tenkovrstvých článků a který se strukturně nachází někde mezi multi-Si a solid phase 

crystallized (SPC) křemíkem, se optimální pasivační parametry ve vodíkovém plazmatu budou 

nacházet někde uprostřed mezi optimálními parametry pro multi-Si a SPC křemík. Na základě 

provedených experimentů a měření jsem dospěl k několika cenným závěrům, které bych 

rád publikoval v některém z časopisů odborné literatury s impakt faktorem. S ohledem na 

citlivost dosud nepublikovaných výsledků nechci zmiňovat další podrobnosti.   

Pracovní pobyt v Helmholtz-Zentrum Berlin byl pro mne velikým přínosem, jak po odborné, 

tak i po jazykové a osobní stránce a myslím, že můžu zodpovědně konstatovat, že díky 

nabytým zkušenostem se výrazně zlepšila moje pozice na pracovním trhu. 

 

   

http://www.helmholtz-berlin.de/

