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Disertační práce Ing. Jiráka se věnuje přípravě a charakterizaci elektrodových materiálů pro lithno-
iontové zdroje proudu. Zdroje proudu na bázi lithia představují velice moderní a perspektivní oblast, 
které je právem věnována velká pozornost vědecké obce. Vzhledem k trvalému nárůstu potřeby 
skladování elektrické energie ať již pro mobilní nebo stacionární  zdroje je třeba nacházet materiály 
s větší kapacitou, delší životností a především cenově dostupné. Cílem práce je příprava a 
charakterizace hmot vhodných pro lithno-iontové články. Předložená práce se podrobně věnuje 
sloučenině Li4Ti5O12 se spinelovou strukturou. Výchozí materiál byl získán ve formě nanovláken od 
společnosti ELMARCO. Druhým sledovaným materiálem byl LiCoO2  s vrstevnatou strukturou, který 
byl připravován přímo na UETE, VUT v Brně.  Následné tepelné zpracování a charakterizaci prováděl 
disertant ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AVČR, kde je dostupné chybějící přístrojové 
vybavení. 
V teoretické části je shrnuta problematika akumulátorů s detailním popisem problematiky Li-
iontových akumulátorů a možných typů elektrodových hmot. Dále následuje popis principu použitých 
elektrochemických metod a instrumentálních technik pro strukturní analýzu.  
První část experimentální práce je věnována Li4Ti5O12 se spinelovou strukturou, kdy po prvotní 
kalcinaci byly provedeny strukturní i elektrochemické testy. Jako druhý byl studován již zmíněný 
LiCoO2 s vrstevnatou strukturou. V obou případech byl také sledován vliv příměsi grafitu a 
fluorovaného polymeru, které mají význam pro konstrukci elektrod v komerčních akumulátorech. 
Rovněž významná je studie vlivu elektrolytu na výsledné vlastnosti elektrody.  
Disertantovi se podařilo vytvořit obsáhlý soubor experimentálních dat mapující vlastnosti 
studovaných materiálů. V obou případech se mu podařilo připravit  materiály s dobrými předpoklady 
pro uplatnění v Li-ion článcích. 
Za hlavní přínos práce považuji použití nanovláknitého materiálu, který je z hlediska Li-ion 
akumulátorů velmi perspektivní. Provedená charakterizace tohoto materiálu poskytuje dobrou 
základnu pro další optimalizaci až po případné zavedení do praxe. 
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Mé připomínky k práci lze rozdělit do dvou  skupin. Jedná se o připomínky formálního charakteru a 
pak o připomínky resp. dotazy k věcné podstatě práce. 
 
Po formální stránce: 

1. Práci lze vytknout především častý výskyt chyb vzniklých nedostatečnou korekcí, což ztěžuje 
pochopení textu.např.: „ V případě reverzibilní elektrodové reakci by měla...“ (str. 24) nebo 
„nejdříve však byly optimálně nastavena....“ (str.52)(teze str. 12). Rovněž to naznačuje, že 
práce vznikala ve značném spěchu.  

2. V odborných textech je rovněž běžné používat v textu odkazy na použité obrázky. U 
předložené práce je takových odkazů minimum.  U přejatých obrázků je rovněž vhodné převzít 
i plný popis např. u Obr. 12 (str. 21) se může čtenář pouze domýšlet nad významem 
jednotlivých zkratek v legendě. V případě obrázku 15 b (str. 16) nevidím rozdíl od obrázku 16 
(str. 25). 

3. Již z obsahu práce je patrné, že po Experimentální části následuje kapitola Závěr. Zdánlivě 
chybějící diskuse je připojena za jednotlivé podkapitoly v experimentální části. Název kapitoly 
Výsledky a diskuse by zde byl mnohem výstižnější. 

4. Autor se dopouští řady nepřesných formulací, které mohou čtenáře mást např.: „Když je Li-ion 
článek nabitý, kladný elektrodový materiál je oxidován ........“ (str18) V nabitém stavu 
neprobíhá na elektrodách žádná reakce. K oxidaci na kladné elektrodě dochází během nabíjení. 
Naopak během vybíjení dochází k redukci. 

Mohl by autor vysvětlit termín „plynové tepelné okysličovadlo“ použitý na str.22.  

Obdobně věta:„K výzkumu reverzibility systému se často používá rovnoramenného 
trojúhelníku o strmosti dané  velikostí napětí za jednotku doby (V.s-1).“ (str. 24) může být bez 
znalosti principu cyklické voltametrie  těžko srozumitelná.  

5. Grafické znázornění naměřených impedancí  na obr. 54-56 (str.72-74) používá Nyquistův graf, 
kde jsou osy v lineární škále, nikoliv v log/log jak je uvedeno na str. 71. 

6. V případě QCM analýzy je vhodné u všech grafů používat shodný formát čísel pro danou 
veličinu, osa Δm je jednou uváděna ve stovkách (Obr. 61) a jindy v 102 (Obr. 60, str.78) 

7. V práci postrádám odkazy na publikovaný článek: Jinyoung Kim and Jaephil Cho, Spinel 
Li4Ti5O12 Nanowires for High-Rate Li-Ion Intercalation Electrode Electrochemical and Solid-
State Letters, 10 3 (2007) A81-A84, který je tématicky velmi podobný studované problematice  

 
Z odborného hlediska obsahuje práce velmi rozsáhlý soubor experimentálních dat při použití 
širokého spektra experimentálních technik. Pro práci by bylo jistě přínosem větší provázanost 
výsledků získaných pomocí různých technik. Autor se bohužel často uchyluje pouze k výčtu 
získaných výsledků. K vlastní práci pak mám následující připomínky a dotazy: 

1. Autor uvádí 80% úbytek hmotnosti během kalcinace (str.35). Pokud žíhaný materiál 
dodaný firmou ELMARCO byl pouze Li4Ti5O12 ve formě nanovláken, co je příčinou 
zmíněného váhového úbytku? 
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2. XRD analýza složení vzorku titanátu po kalcinaci při 750oC uvádí přítomnost 96% 
Li1.2Ti1.8O4 (Tab 5. str.40). Po provedení 100 nabíjecích/vybíjecích cyklů ukazuje analýza 
přítomnost Li4Ti5O12 (Obr. 28 str.41). Autor uvádí XRD analýzu jako důkaz neměnnosti 
nanostrukturovaného spinelu Li4Ti5O12. Lze skutečně hovořit o neměnné struktuře? 

3. V rámci elektrochemických měření byl rovněž testován materiál Li4Ti5O12 s příměsí PTFE 
a expandovaným grafitem (str.53). Bohužel z práce není jasný způsob zapracování příměsí 
do spinelového materiálu (mletí, ultrazvuk, míchání,..). Domnívám se, že pro výsledné 
vlastnosti je způsob zapracování zcela zásadní. 

4. U cyklovoltametrických měření vykazuje nejlepší parametry Li4Ti5O12 kalcinovaný při 
750 oC a tento materiál s příměsí  PTFE a grafitu. Grafy 41-45 (str. 54). jsou měřeny 
v roztoku 1M LiPF6, zatím co grafy 46 a 47 (str. 59) jsou měřeny v roztoku 1 M LiClO4.  
Co bylo důvodem ke změně elektrolytu a lze předpokládat identické chování testovaného 
materiálu v obou zmíněných elektrolytech? 

5. U impedanční spektrální analýzy uvádí autor použitou amplitudu 0,05 V s odkazem na 
obvyklou praxi (str.71). V manuálu výrobce potenciostatu Autolab je doporučena 
amplituda 10 mV. Z jakého důvodu byla použita takto velká amplituda a je si autor jist, že 
při všech zvolených potenciálech byla dodržena podmínka lineární závislosti proudu na 
napětí v rámci rozsahu amplitudy? 

6. V případě použití krystalových křemenných mikrovah (QCM) nemohu souhlasit 
s tvrzením, že křemenný krystal pro QCM lze obecně považovat za platinovou elektrodu.  

7. Z výsledků získaných metodou QCM autor správně usuzuje na interakci Li+ iontů 
s elektrodovým materiálem. Z práce mi není jasný postup výpočtu teoretické váhové 
změny elektrody, který je ve výrazném rozporu s pozorovanou skutečností. Rovněž 
uvedení záznamu hmotnostních změn pro více cyklovoltametrických měření by umožnilo 
lépe posoudit, zda se celková hmotnost elektrody během postupně nemění.  

8. V případě materiálu LiCoO2 s příměsí niklu lze ve všech případech pozorovat s každým 
následujícím cyklem pokles kapacity. To svědčí o strukturních ev. chemických změnách  
materiálu elektrody během nabíjecích/vybíjecích cyklů. Byla provedena analýza materiálu 
po provedených cyklech, případně s jakým výsledkem? 

 
 

Uvedené připomínky a dotazy nesnižují zásadním způsobem kvalitu předložené práce. Rovněž je 
třeba zdůraznit skutečnost, že je v práci použita celá škála experimentálních technik jejichž ovládnutí 
vyžaduje podrobné znalosti sahající mimo studijní obor disertanta. 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. Rovněž dvě 
publikace v prestižních recenzovaných časopisech potvrzují vědecké schopnosti autora. Z výše 
uvedených důvodů doporučuji přijmout předloženou disertační práci jako podklad k obhajobě  
a udělení akademicko-vědeckého titulu doktora. 
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