
Oponentský posudek disertační práce 
 

 

Autor práce:  Ing. Tibor Jirák 

 

Téma práce:  Materiály a komponenty pro lithno-iontové zdroje proudu 

Školitel:  Prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. 

Školicí pracoviště: Ústav elektrotechnologie FEKT VUT v Brně 

 

 

1.  Struktura práce 

 

Předložená disertační práce je orientována na problematiku materiálů a 

komponent pro lithno-iontové zdroje proudu. Práci tvoří 110 stran textu s obrázky a 

tabulkami plus dalších 10 stran příloh. Je uvedeno 47 literárních odkazů. Disertant 

v přiložených souborech uvádí 22 publikací vztahujících se k řešené problematice, u 

nichž je prvním autorem nebo spoluautorem. Zvolené téma disertační práce je 

nanejvýš aktuální a je zaměřené do praktické oblasti. Předložená disertační práce je 

členěna (bez příloh) do deseti kapitol, v kapitolách 1 až 6 se disertant zabývá 

teoretickými základy řešené problematiky a přehledem současného stavu jak 

elektrodových hmot (kapitola 2 až kapitola 4), tak metod analýzy elektrodových hmot 

(cyklická volumetrie, galvanostatické cyklování, impedanční spektrometrie, metody 

elektronové mikroskopie, metody XRD a EDX/EDS a laboratorním vybavením 

pracoviště - celkem 35 stran textu). K teoretické části práce mám několik připomínek 

a dotazů, například: 

a) Proč se autor v případě popisu transmisní elektronové mikroskopie a 

rastrovací elektronové mikroskopie odvolává na literární zdroje [20], [21], 

respektive v případě popisu metody EDX [22] (strany 28 až 31 disertační 

práce), když na UETE FEKT v Brně působí řada odborníků na tuto oblast, 

kteří by mohli poskytnout o uvedených metodách relevantní údaje. 

b) Jak mám rozklíčovat větu, cituji: “Základní stavební kámen pro uhlíkové 

materiály je planární vrstvy z uhlíkových atomů, které se nachází 

v šestiúhelníkové sadě“ (strana 13 disertační práce). 

c) Co znamenají výrazy „osmistěnný kyslík“ nebo „tunelová struktura“ 

(strana 11 disertační práce) a řada dalších. 

Kapitola 7 (strany 35 až 82) je zaměřena na popis realizovaných experimentů 

s elektrodovými materiály Li4Ti5O12, kapitola 8 (strany 83 až 104) je zaměřena na 

popis realizovaných experimentů s elektrodovými materiály LiCoO2. Experimentálně 



byly zkoumány i další materiály. Kapitoly 9 a 10 obsahují stručný závěr a seznam 

použité literatury. Seznam použitých zkratek a symbolů a seznam obrázků je řazen 

nečíslovaně v úvodu práce. 

 

 

2. Cíle disertační práce (strana 2 disertační práce): 

Hlavními cíli předložené disertační práce jsou: 

a) Modifikace aktivní hmoty LiCoO2 příměsemi alkalických a jiných kovů.  

b) Optimalizace poměru příměsí kovů v aktivní hmotě LiCoO2. 

c) Vliv přípravy a vodivých příměsí (expandovaný grafit, uhlíkové nanotrubice) na 

elektrochemické vlastnosti aktivní hmoty LiCoO2. 

d) Stanovení elektrochemických vlastností aktivní hmoty Li4Ti5O12 a porovnání vlivu 

přípravy a vodivých příměsí (expandovaný grafit, uhlíkové mnohostěnné 

nanotrubice). 

e) Vliv druhu kapalného elektrolytu na aktivní hmoty  LiCoO2 a Li4Ti5O12 - vliv 

rozpouštědel (EC, DEC, DMC) a lithných solí (LiClO4, LiPF6 apod.) 

f) Sestavení a proměření elektrochemických vlastností lithno-iontového poločlánku 

z aktivní hmoty Li4Ti5O12. 

g) Stanovení možnosti využití aktivní hmoty Li4Ti5O12 v praxi. 

Cíle disertační práce byly podle autora disertační práce (strana 106 disertační práce) 

tedy splněny. 

 

3. Použité metody a dosažené výsledky: 

Problematika materiálů a komponent pro lithno-iontové zdroje proudu byla 

řešena jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické. Disertant provedl potřebný 

teoretický rozbor studované problematiky a popsal současný stav řešení problematiky. 

Disertant realizoval sadu vzorků, na kterých vyhodnotil vliv jim navrhovaných úprav 

stávajících elektrodových hmot a podílel se na návrhu některých nových typů 

elektrodových hmot, případně na optimalizaci jejich chemického složení. Na 

navržených vzorcích provedl disertant řadu dalších měření a testů. Disertační práce 

obsahuje množství cenného experimentálního materiálu o zkoumaných elektrodových 

hmotách, nicméně disertant věnoval jen velmi malou pozornost popisu naměřených 

hodnot a hlavně jejich analýze a diskusi naměřených výsledků. Jako příklad uvádím 



měření EDX/EDS na materiálech Li4Ti5O12 (obrázek 33 strana 45) a dále výsledky 

v obrázcích 67 a 72, kdy mám tyto otázky: 

a) EDX/EDS analýza byla provedena z bodu nebo byla plošná (jaká byla 

tloušťka zkoumané hmoty a co bylo podkladovým materiálem pro tuto 

hmotu) ? 

b) Jaké veličiny se vynáší na osách ve výše uvedených obrázcích ? 

c) Co je to bezstandardová (Standardless) analýza ? 

d) Co znamená „Take-off“: 

e) Proč není při analýze metodou EDX/EDS hodnoceno lithium Li ? 

f) Co u symbolů prvků (například obrázek 67) O (kyslík) a Co (kobalt) 

znamenají symboly K a v této souvislosti, jaký je princip metody EDX ?   

A další. 

Žádám disertanta, aby tyto údaje (a další popisy výsledků měření) zařadil již do 

prezentace práce před Komisí. 

 

  Zvolený postup řešení problematiky považuji za správný a odpovídající 

metodám vědecké práce. Disertační práce až na uvedené dílčí nedostatky obsahuje jak 

v teoretické části, tak v části experimentální celou řadu původních poznatků, v práci 

jsou rozpracovány originální metody a postupy hodnocení charakteristik 

elektrodových hmot. Po obsahové i formální stránce je disertační práce, s výjimkou 

několika výše uvedených nedostatků, na dobré úrovni, totéž se dá říci i o ostatních 

hodnocených výstupech. 

 

4. Výsledky práce a jejich zveřejňování 

Výsledky práce byly postupně zveřejňovány v odborných publikacích 

v odpovídající kvalitě i kvantitě, disertant uvádí 22 publikací. Výsledky práce byly 

publikovány i v impaktovaném časopise. V databázi SCOPUS má disertant dva zápisy 

publikací -  v Journal of Solid State Electrochemistry (in Press) a ECS Transactions, 

zatím bez citací (údaje z 20.1.2011). Při řešení problematiky využil podpory projektů 

B301 E - 1957/G1 a B301 E - 1451/G1, z přiložených materiálů není jasné, zda tyto 

projekty byly přiděleny a úspěšně vyřešeny. 

  



             

 

Závěr: 

 Disertační práce Ing. Tibora Jiráka zpracovaná na téma „Materiály a 

komponenty pro lithno-iontové zdroje proudu“ v zásadě splnila požadavky, které jsou 

na tento druh prací podle  zákona o vysokých školách kladeny. Práce tedy splňuje 

ustanovení § 47, odst. 4 zákona  č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Disertant v práci 

prokázal, že má v daném oboru hluboké znalosti, že ovládá a správně používá metody, 

které jsou pro obor disertace charakteristické a že dokáže cílevědomě, systematicky a 

samostatně vědecky pracovat. 

  

D o p o r u č u j i 

 

proto přijmout oponovanou disertační práci k veřejné obhajobě a zároveň doporučuji, 

aby byl disertantu panu Ing. Tiboru Jirákovi po obhájení práce udělen akademický 

titul  d o k t o r  (Ph.D.). 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 4. února 2011                                         Prof. Ing. Jaromír Kadlec CSc. 

          Katedra strojírenství UO v Brně 


