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Anotace přednášky:
Přednáška  je  zaměřena  na  výzkum  nových  polymerů  a  polymerních  systémů,  které  jsou
připravovány a zkoumány jako perspektivní pro aplikace ve fotonice (pro fotovoltaické články,
světlo  emitující  diody  (LED),  senzory,  spínací  a  paměťové  prvky,  aj.).  Bude  podán  přehled
zkoumaných konjugovaných polovodivých polymerů demonstrující jednu z výhod polymerních
materiálů, což je jejich velká variabilita umožňující spektrální ladění absorpce a emise chemickou
cestou  přes  celou  oblast  viditelného  spektra.  Budou  ukázány  způsoby  jejich  přípravy  včetně
možnosti jemného ladění šířky zakázaného pásu, prezentovány zajímavé výsledky studia jejich
fotofyzikálních  a  elektrochemických  vlastností,  procesů  a  jevů  podstatných  pro  funkčnost  či
účinnost  vybraných  fotonických  prvků.  Další  výhodou  polymerů,  kromě  velké  variability
spektrálního ladění absorpce a emise, je i relativně snadná a levná příprava součástek ve srovnání
s  odpovídajícími  anorganickými  materiály.  Jednoduchá  příprava  tenkých  polymerních  vrstev
běžnými  průmyslovými  technikami  je  perspektivní  pro  výrobu  lehkých,  velkoplošných
flexibilních  displejů  či  polymerních  fotovoltaických  článků,  které  jsou  potenciální  levnou
alternativou  k článkům  křemíkovým.  Ve  srovnání  s anorganickými  materiály  jsou  polymery
vhodné i pro zcela nové a netypické aplikace.
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a výzkumu nových polymerů a polymerních systémů pro potenciální použití těchto materiálů ve
fotonice  a  optoelektronice,  který  zahrnuje  studium elektrických,  fotoelektrických  a  optických
vlastností  organických  látek  a  polymerů  zejména  tenkých  filmů  a  studium  optických,
fotofyzikálních, elektronických a optoelektronických jevů probíhajících v těchto materiálech. Je
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