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Predkladaná diplomová práca má 71 strán a je členená do šiestich prehľadných 

kapitol. Problematika výskumu a vývoja nových materiálov pre Li-iónové batérie je veľmi 

aktuálna a zaujímavá téma.         

V úvodnej časti predkladaná práca jasne a výstižne informuje o princípe fungovania 

Li-iónových batérií.  Ďalej sa autor postupne venuje rôznym materiálom, ktoré môžu byť 

použité ako katódy, anódy, separátory, elektrolyty či vodivostné aditíva. Dôraz je kladený 

hlavne na rozdiely medzi materiálmi pracujúcimi na báze interkalácie a konverzie.  

V experimentálnej časti sa autor venoval hlavne štúdiu morfológie a termálnej stability 

vzoriek LiFePO4 a síry s rôznymi aditívami ako sú polypyrol či mnohostenné nanotrubičky. 

Použil hlavne metódu termogravimetrickej analýzy a skenovaciu elektrónovú mikroskopiu. 

Cieľom bolo dosiahnuť čo najlepšiu homogenitu a kryštalickú štruktúru vzoriek s čo 

najvyššou termálnou stabilitou.  

Formálna stránka práce je takmer bez závad, pôsobí upravene a prehľadne s 

minimálnym množstvom štylistických a gramatických chýb. Grafické spracovanie práce je 

jasné a informatívne, spĺňa stanovené požiadavky. Práca je zrozumiteľná, vhodne a prehľadne 

členená. 

 

K práci mám nasledujúce pripomienky a otázky: 

 

1. Ktoré katódové materiály sú podľa Vás lepšie z praktického hľadiska, konverzné, 

alebo interkalačné, viete zdôvodniť prečo? 

2. Na zvýšenie vodivosti je lepšie použiť vodivé polyméry, alebo uhlíkové materiály?  

Aké ďalšie vodivé polyméry by sa na tieto účely dali využiť (okrem PANI a PPy, 

ktoré máte uvedené v práci)? 

3. Niektoré odseky práce nie sú správne zarovnané, vyskytujú sa v nich preklepy 

a opakujúce sa znaky. Tieto formálne nedostatky však neznižujú kvalitu a úroveň 

práce. 

 

Diplomová práca splnila svoj cieľ a keďže spĺňa všetky požiadavky kladené na diplomové 

práce, odporúčam ju k obhajobe.     
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