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Věc: Posudek disertační práce Ing. Petra Dvořáka 
 

Disertační práce Ing. Dvořáka se věnuje studiu materiálů pro superkondenzátory pracujících na 

principu elektrochemické dvojvrstvy.  Superkondenzátory jsou vhodným nástrojem pro uchování 

energie s okamžitou odezvou. Jejich význam roste s širším využíváním alternativních zdrojů a snahou 

o snižování emisí v dopravě. Považuji tedy zvolené téma práce za velmi aktuální. Cílem práce Ing. 

Dvořáka bylo porovnat dostupné vysokopovrchové uhlíkové materiály a zhodnotit jejich potenciální 

využití pro konstrukci superkondenzátoru. Druhým cílem bylo porovnat elektrolyty potenciálně 

vhodné pro superkondenzátory. 

Teoretická část shrnuje současný stav vývoje superkondenzátorů, jejich rozdělení podle principu 

funkce. Následuje výčet možných vysokopovrchových forem uhlíku a analýza možných elektrolytů 

včetně odkazů na literární zdroje, z nichž autor čerpal.  

Stejně jako teoretická část je členěna i část experimentální, jejíž součástí jsou i výsledky a diskuse. 

Výsledky jsou přehledně uspořádány. Jako nejlepší materiál pro přípravu elektrod byly vybrány Black 

Pearls a Chezakarb B  z důvodu nejvyšší dosažené kapacity. V případě elektrolytů bylo při výběru 

nutné zahrnout více faktorů jako je vodivost a potenciálové okno elektrolytů. Autor rovněž studoval 

vlastnosti gelových elektrolytů, které by byly pro konstrukci superkondenzátorů vhodnější, nicméně 

vykazují příliš nízkou vodivost. Práce je přehledně členěná a psaná dle obvyklých zvyklostí.  

 

Za hlavní přínos práce považuji prověření širokého spektra materiálů. Vzhledem k rozdílné metodice 

používané různými autory v odborné literatuře je srovnání materiálů z různých publikací často 

problematické. Porovnání materiálů jednou metodikou tak dává možnost snazšího výběru. Předložená 

práce tak může tvořit významný podklad pro další výzkum superkondenzátorů. 

 

Mé připomínky k práci lze rozdělit do dvou skupin. Jedná se o připomínky formálního charakteru a o 

připomínky resp. dotazy k věcné podstatě práce. 

Po formální stránce: 

1. Na obrázku 2.3 (str.11) je jako solvatovaný iont označen i adsorbovaný záporný iont. 

Domnívám se, že jde o chybně umístěnou šipku. 

2. V případě rovnic 2.10 a 2.15 (str.22) je plocha označena jednou symbolem S a podruhé 

symbolem A. Podobně jako u rovnice 2.15 a 2.16 je napětí U nahrazeno symbolem E. Pro 

výpočet vodivosti bych doporučoval použít rozdíl potenciálů ΔE. 

3. Předpokládám, že postup přípravy elektrod popsaný na str. 40 vychází z nějaké předchozí 

práce. Bylo by vhodné uvést citaci. 
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4. V grafech používá autor proud I [A], pro možnost srovnání je vhodnější používat proudovou 

hustotu j [A/m
2
]. 

5. V grafu Nyquistova zobrazení impedančního spektra je imaginární složka impedance značena 

Z“, zatím co ve vztahu 4.1 je značena Zim. Doporučoval bych sjednocené značení. 

6. Za nejslabší část práce považuji seznam citované literatury, kdy některé zdroje jsou prakticky 

nedohledatelné jako například zdroje 2 a 33. 

7. Na práci oceňuji minimální výskyt překlepů a kvalitní grafickou úpravu. Obojí svědčí o značné 

pečlivosti disertanta při vyhotovení práce. 

 

Z odborného hlediska obsahuje práce poměrně rozsáhlý soubor experimentálních dat. Ocenil bych 

větší snahu o popis příčin zjištěných skutečností a porovnání dosažených výsledků s odbornou 

literaturou včetně relevantních odkazů. K vlastní práci pak mám následující připomínky a dotazy: 

1. V případě definice elektrolytu na str. 22 se autor omezuje na směs rozpouštědla a 

rozpuštěné soli. Například v případě iontových kapalin tato definice neplatí. 

2. Autor v textu vícekrát zmiňuje vysoký měrný povrch uhlíkových materiálů až 3000m
2
/g. 

Může autor uvést, který materiál této hodnoty dosahuje? Rovněž jsem v práci nenalezl 

hodnoty měrných povrchů studovaných materiálů. 

3. Kapacity naměřené různými metodami (Tabulka 4.4 str 47) pro stejný materiál se 

v některých případech liší více než dvojnásobně. Co je příčinou takto vysokých rozdílů? 

4. Lze předpokládat, že kapacita materiálů bude v přímé korelaci s měrným povrchem. Jako 

nejvhodnější materiál s nejvyšší kapacitou vychází Black Pearls 2000 (1500 m
2
/g) a 

Chezacarb B (800 m
2
/g). Přesto, že Chezacarb A má obdobný měrný povrch jako 

Chezacarb B, jsou zjištěné kapacity odlišné. Mohl by autor tuto skutečnost vysvětlit. 

5. Na grafu LSV 4.17 (str 59) je u LiClO4 patrná vlna již při napětí 1V. Lze skutečně 

uvažovat o rozkladném napětí tohoto elektrolytu 1,51 V, jak uvádí tabulka 4.11 

6. Autor uvádí (str 59), že maximální napětí článku získáme vynásobením hodnoty 

rozkladného napětí dvěma. Může autor blíže vysvětlit tento krok. 

7. Předpokládám, že všechny pokusy byly prováděny za laboratorní teploty. V případě 

reálného provozu superkondenzátoru může dojít i ke zvýšení provozní teploty. Může autor 

diskutovat, jak by se zvýšení teploty mohlo projevit na vlastnostech studovaných 

elektrolytů. 

 

Uvedené připomínky a dotazy nijak nesnižují kvalitu předložené práce. Hlavní část práce byla rovněž 

publikována v mezinárodním recenzovaném periodiku. O dobré vědecké úrovni disertanta rovněž 

svědčí řada příspěvků prezentovaných na tuzemských i mezinárodních konferencích. Publikace 

v impaktovaném časopisu potvrzuje vědecké schopnosti autora. Z výše uvedených důvodů 

doporučuji přijmout předloženou disertační práci jako podklad k obhajobě a udělení 

akademicko-vědeckého titulu doktora. 
 


