
Student Dominik Juránek vypracoval bakalářskou práci zabývající se elektrodovými materiály 

pokročilých lihno-iontových akumulátorů. Zadání práce proběhlo 3. 2. 2020, takže její vypracování bylo 

určitě ovlivněno situací a vládními opatřeními v souvislosti s nákazou Covid-19. 

V souvislosti s logickým omezením praktické části, kterou jistě nebylo možné provádět doma 

při samostudiu, jsem očekával kvalitní zpracování textu práce a teoretické části. Toto očekávání 

bohužel nebylo naplněno. 

Úroveň práce po stránce jazykové je nízká. Velké množství překlepů, pravopisných chyb a nelogických 

spojení snižuje úroveň práce a místy ztěžuje pochopení textu. Byla by vhodná alespoň důkladná 

kontrola, případně pravopisná a stylistická korektura práce. Popisy obrázků/grafů často nejsou 

na stejné straně s příslušným obrázkem, což zbytečně zhoršuje přehlednost. 

Tvrzení, že olověné akumulátory najdeme skoro všude (strana 4), se mi zdá poněkud nadsazené. 

V části 5.1 by bylo vhodné uvést konkrétní hmotnosti složek společně s jejich výpočtem, případně 

celkové množství materiálu. Z textu takto není zcela jasné, v jakých měřítcích laboratorní přípravy 

se pohybujeme. 

Samotné téma práce je velmi aktuální a důležité pro další výzkum a vývoj lithno-iontových 

akumulátorů. 

Byl v praxi vyzkoušen uvedený postup přípravy materiálů kladné elektrody lithno-iontových 

akumulátorů a bylo provedeno několik analýz každého materiálu, které vypovídají o vlastnostech 

daného vzorku a jeho případné další použitelnosti. Výsledky analýz jsou v práci uvedeny pomocí grafů 

a obrázků a jsou slovně popsány. 

Výsledky práce mohou být použity jako východisko k dalším experimentům. 

Zadání práce bylo splněno. Práci doporučuji k obhajobě. 
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Otázky oponenta: 

1. V práci na straně 8 uvádíte, že akumulátor v mobilních telefonech je nutné přibližně po dvou 

až třech letech používání vyměnit. Jaká je životnost lihno-iontových akumulátorů 

v elektromobilech? Je zde rozdíl proti akumulátorům v mobilních telefonech?  

Pokud ano, zdůvodněte. 

2. Jaké je napětí jednoho článku akumulátoru typu LTO? Stručně uveďte vlastnosti, výhody 

a nevýhody tohoto typu článků a srovnání s ostatními typy lithno-iontových akumulátorů. 

3. Jakým způsobem je možné z grafů v kapitole 5.3 vyčíst uvedené procentuální poměry prvků? 

(obrázky 18, 20, 22, 24, 26) 

4. V popisu analýzy sloučeniny LiNi0,5Mn1,5O4 k obrázku 18 uvádíte „Z toho tedy lze usoudit, 

že materiál nebyl kontaminován ostatními prvky.“ V popisu analýzy stejného materiálu 

k obrázku 28 je uvedeno „Takže i zde lze říci, že syntéza se neobešla bez nečistot.“ Nejdou 

tato tvrzení proti sobě? Vysvětlete. 


