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realizáciu rozvinutej technológie prejavujú viaceré zahraničné univerzity a výskumné 
laboratóriá. Uvedená technológia bude rozvinutá do technologického zariadenia s veľkým 
prínosom pre oblasť organickej elektorniky. Skúmané metódy na zvšovanie efektívnosti 
vyväzovania svetla z OLED štruktúr napomôžu k neustálemu zdokonaľovaniu optických 
štruktúr v praxi. Napriek malej výťažnosti existujúcich technologických zariadení budú nové 
metódy a prístupy v maximálnej miere využívané pre prípravu nových organických LED a ich 
implemetáciu do praxe. Vedomosti, nadobudnuté počas riešenia projektu viedli ku 
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Bola vypracovaná technológia pripravy fotonických štruktúr na báze plazmonických 
nanočastíc pre zvýšenie účinnosti vyvedenia svetla generovaného vo vnútri OLED prvku. 
Depozícia nanočastíc pomocou chemisorpcie alebo metódy Langmuir-Blodgettovej 
preukázala makroskopickú aj mikroskopickú homogenitu. Vykonané simulácie pomohli 
optimalizovať návrh nanočasticovej vrstvy pre zabezpečenie zhody emisného spektra OLED 
prvku a plazmonickej extinkcie nanočasticovej vrstvy pre vyvedenie svetla z OLED. 
Teoretický model rovnako poukázal na problémy s prítomnosťou povrchových oxidov na 
strieborných nanočasticiach a ích vplyvom na optické vlastnosti plazmonických nanoštruktúr, 
čo má výrazný dopad na prípadné aplikácie. Boli navrhnuté a vyvinuté diagnostické metódy 
pre charakterizáciu zmien v štrukturálnych a elektrických vlastnostiach organickcý 
polovodičov vplyvom degradácie. Kombinácia elektrochemických a optických meraní 
napomohla ku rekonštrukcií pásmovej štruktúry organického polovodiča i k identifikácii vplyvu 
UV a kyslíka. Pripravené elektronické prvky na báze organických polovodičov sa skúmali z 
hľadiska ich stability a životnosti. Bola pozorovaná degradácia prvkov v prostredí 
s kontrolovanou atmosférou a preukázala sa potreba puzdrenia. Bola zdokonalená 
technológia tenkovrstvového púzdrenia organických prvkov s využitím hybridných organicko-
anorganických vrstiev využívajúcich ohybné vlastnosti parylénu a blokujúce schopnosti 
monoxidu kremíka (SiO). Výrazné zníženie priepustnosti vodných pár a kyslíka cez pasivačnú 
vrstvu bolo preukázané na kalciovom teste ako aj analýzou morfologických zmien vplyvom 
oxidácie reaktívneho kovu. 
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To increase light extraction efficiency from the OLED device the technology for the 
preparation of photonic structures based on plasmonic nanoparticles has been developed. 
Deposition of nanoparticles by chemisorption or the Langmuir-Blodgett method showed 
macroscopic as well as microscopic homogeneity. Performed numerical simulations were 
useful to optimize the design of nanoparticle layers to ensure the agreement between 
emission spectrum of OLED device and plasmonic extinction nanoparticle layers. The 
theoretical model also pointed out the problems with presence of surface oxides on silver 
nanoparticles and their effect on the optical properties of plasmonic nanostructures, which 
has a significant impact on any further application. Novel diagnostic methods for the 
characterization of changes in the structural and electrical properties of organic 
semiconductors due to degradation have been designed and developed. The combination of 
electrochemical and optical measurements has been employed for the reconstruction of 
band-structure of the organic semiconductor. The effects of UV and oxygen have been 
identified and characterized. Fabricated electronic devices based on organic semiconductors 
have been investigated for their stability and durability. Degradation in an environment with 
controlled atmosphere and demonstrate has been observed and the requirements for 
encapsulation have been defined. Thin-film encapsulation technology using hybrid organic-
inorganic films has been developed for organic devices. Parylene provides flexible properties 
and silicon monoxide (SiO) affords the barrier capabilities. Significant reduction in oxygen and 
water vapor transmission rate through the passivation layer has been shown. 
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