
1 
 

Doc. RNDr. Pavel Janderka, CSc. 
Pragolab s.r.o. 
Jamborova 25, 615 00 Brno 
 

Hodnocení doktorské dizertační práce ing. Ondřeje Kaválka, 

VYTVÁŘENÍ TENKÝCH VRSTEV ELEKTROCHEMICKÝMI METODAMI 

 Předložená práce (resp. její neautorizovaná kopie) má 100 číslovaných stran, je členěna na Úvod (necelé dvě 

strany), v němž se uchazeč pokouší objasnit motivaci práce, její základní východiska. Dále Teoretickou část, následuje 

necelá stránka kapitoly Shrnutí a cíle disertace. Dominantní je kapitola Experimentální část shrnující autorovy 

výsledky (61 stran) a jejich diskusi, resp. komentáře. Cíle disertace slibuje 4. kapitola „Shrnutí a cíle disertace“ kde 

však spíše nacházíme nástin záměru pracovních postupů. Zde se uvádí: 

a. Příprava vrstev elektrolýzou halogenidů nebo jiných bezvodých solí v aprotických elektrolytech. Očekávaná 

proudová hustota 1 až 200 mA/cm2 

b. Charakterizace morfologie opticky a dostupnými mikroskopickými technikami. 

c. Analýza pomocí XRD difrakce a prvkové analýzy. 

d. Orientační ověření pochodů v dvouelektrodové nádobce s použitím lithia 

e. Sestrojení testovací elektrochemické cely 

f. Cyklická voltametrie v cele včetně vyhodnocení množství vstupujícího alkalického kovu 

g. Potvrzení difuzního řízení procesu pomocí impedanční spektroskopie  

Je třeba zmínit, že kapitoly jsou číslovány v řadě 1-3-4-5-6-7, není tudíž jasné – vzhledem k neortodoxnímu 

členění práce, zda jde o překlep, či autorovi jedna kapitola při zpracování textu zmizela. 

Závěr práce tvoří jeden a půl stránky. Následuje seznam literatury, v němž kladně hodnotím mírný nárůst počtu citací 

oproti minulé verzi práce - 74 – ovšem včetně autocitací. Seznam obrázků a tabulek deklaruje impozantní počet 110 

obrázků a grafů. 

V teoretické části disertant velmi stručně shrnuje některé informace k problematice Elektrochemické 

depozice cílových elementů, Pb, Si, Sn a Ge, k Interkalaci a velmi stručně k použitým metodám. V této souvislosti 

prosím o názor autora na rozdíly mezi metodami XRD a XRF. 

Vlastní výsledky a částečně i jejich diskusi, včetně popisu realizace a konstrukce tzv. Měřícího pracoviště pro 

realizaci měření s aprotickými rozpouštědly na bázi Dry-boxu Jacomex, jsou v zásadě shrnuty v kapitole 5. Jakkoliv je 

tato kapitola imponující svým rozsahem a množstvím experimentů, je velmi obtížně sledovatelná. Postrádám 

podrobnější informace i použitých materiálech, chemikáliích, solích základních elektrolytů, rozpouštědlech, 

procedurách a pracovních protokolech souvisících s tímto náročným experimentálním prostředím, jakož i o motivaci 

jejich výběru. Hned úvodní popis experimentů na str. 34 uvádí čtenáře ve zmatek, pokud jde o použitá rozpouštědla 

někdy DMF, někdy PC, jindy EC-DMC, podobně i různé kombinace aniontů a kationtů solí ZE. Tato variabilita je 

nejlépe patrná při sledování textů k obrázkům a grafům. K dešifrování zkratek často nepomůže ani autorův Seznam 

zkratek. 

Jakkoliv předložená práce na první pohled působí velmi pozitivně, demonstruje technickou schopnost autora 

pracovat s rozsáhlými texty, obrázky, grafy a tabulkami s pomocí PC, při podrobnějším studiu se ukazuje, že práce je 

sepsána chaoticky, nesystematicky, nedrží se ani formálních ani věcných obecných pravidel a zvyklostí, autor 

nedodržuje ani svá vlastní – některá - definovaná pravidla.  

Souhrnně, práce je podle mého názoru čtenářem obtížně uchopitelná a sledovatelná. I potenciální pokračovatel 

v této zajímavé problematice bude mít problém, kde a jak navázat. Výběr měření a materiálů působí náhodným 
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dojmem, z prezentovaných výsledků není jasné, zda jde o náhodný výběr náhodných výsledků, postrádám jakékoliv 

stanovisko k opakovatelnosti a tudíž k hodnotě prezentovaných dat. 

Shrnutí: 

1. Odpovídá námět práce oboru disertace a je aktuální z hlediska současného stavu vědy? 

ANO 

2. Vykazuje práce původní přínosné části? V čem je originální přínos. 

Práce přináší nové poznatky k možnostem elektrochemického vytváření vrstev Si, Pb, Sn a Ge jako alternativ elektrod 

článků. K provádění experimentů si autor navrhl a sestrojil originální „dry-box“. 

3. Bylo jádro disertační práce na potřebné úrovni publikováno? 

Z dodaných podkladů panem předsedou komise vyplývá, že autor části svých výsledků prezentoval na konferencích – 

v těchto případech není jasné, zda šlo o postery nebo ústní příspěvky v cizím jazyce a ve formě původních sdělení.  

4. Vyplývá ze seznamu vědecké činnosti uchazeče, že se jedná o pracovníka s vědeckou erudicí? 

Uchazeč předloženou prací dokladuje, že je schopen, pracovat s literaturou, je schopen připravit, realizovat a 

vyhodnotit experiment a výsledky formálně reportovat, popisuje výsledky získané řadou elektrochemických i 

neelektrochemických technik. Je nesporné, že příprava a realizace elektrochemických experimentů v aprotickém 

prostředí je velmi náročné, což doktorand zvládl a naznačil, že má potenciál dosažení úrovně erudovaného 

vědeckého pracovníka.  

5. Uveďte další skutečnosti, které by dokreslily osobnost uchazeče. 

Uchazeč svým svazkem prokazuje nesporně pracovitost v oblasti přípravy a realizace experimentů, na druhé straně 

menší ochotu v práci s literaturou, hledání východisek, analogií a informací pro interpretaci svých výsledků a 

plánování nových. Jeho ochota k experimentu je příslibem, že při vhodném a trpělivém partnerském vedení může 

uchazeč dosahovat nových dobrých výsledků. 

6. V závěru posudku jednoznačně uveďte, zda podle Vašeho názoru disertační práce uchazeče odpovídá obecně 

uznávaným požadavkům k udělení akademického titulu. 

Na základě předložené práce, s uvážením i doplňujících dodaných podkladů a dodaných dokumentů dokladujících 

„publikační činnost“ autora, po zralé úvaze, konstatuji, že disertační práce ing. Ondřeje Kaválka - odpovídá obecně 

uznávaným požadavkům na práci k udělení akademického titulu Ph.D. a doporučuji ji k obhajobě. 

 

V každém případě, podle úvahy pana předsedy komise, bych uvítal stanoviska doktoranda alespoň k následujícím 

dotazům: 

1. Co je „BSE – bask-scattered electrons“, str. 30 

2. str. 31, kap. 3.3.2.4 Rentgenová difrakční analýza (XRD). Odpovídá textový popis metody v této kapitole 

jejímu názvu? 

3. Prosím o vysvětlení a popis mechanismu „čištění“ Cu elektrody – str. 34 

4. str. 42 SiCl4 autor charakterizuje jako „vodivou„ složku, na základě čeho to autor dovozuje? 

5. str. 43 je opravdu možné vytváření oxidových vrstev SiO2 při potenciálech kolem -2,2 V, 

6. str. 48 dole: co je inertní tetraamonná sůl? 
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7. str. 52, proč autor doporučuje použití halogenovaných rozpouštědel? 

8. str. 56. na obr. 51 je překvapující již nízký potenciál katodického limitu – i ve srovnání s předchozími 

experimenty, již pod -1 V – proč? 

9. Obr. 55, str. 58, spíše vypadá jako Ohmův zákon? 

10. str. 83, obr. 95: autor uvádí systém v DMF s LiCl, na obrázku jsou vysoké kladné potenciály, ale v celém 

rozsahu potenciálů katodické proudy, prosím o interpretaci, 

11. str. 85, obr. 100 proč je naprášená Sn vrstva elektrochemicky neaktivní – nevodivá? 

12. Prosím o informaci k strategii výběru, původu, manipulaci s materiály k experimentům v použitých 

rozpouštědlech a k obsahu vody v použitých rozpouštědlech a jejich směsích.  

13. Nebyl při depozicích pozorován anodický rozklad některých použitých rozpouštědel, nedocházelo k oxidaci 

Cl- v případě použití LiCl jako součásti použitých roztoků? 

 

Brno, 17.7.2015     Doc. RNDr. Pavel Janderka, CSc. 

 

 

 

 

 

 


