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Predkladaná dizertačná práca pojednáva o príprave a štúdiu vlastností 

elektroaktívnych elektródových materiálov pre Li-iónové batérie. V prvej časti práce sa autor 

zaoberá štúdiom podmienok syntézy a charakterizáciou kompozitného materiálu pre kladnú 

elektródu na báze LiFePO4 a možnosti jeho modifikácie pomocou uhlíkových prímesí. 

V druhej časti sa venuje výskumu použitia monoklinického TiO2(B) pre zápornú elektródu Li-

iónových batérií. Autor sa zameriava hlavne na skúmanie vplyvu procesných parametrov 

prípravy na fázovú čistotu a elektrochemické vlastnosti tohto materiálu.  

V teoretickej časti práce je prehľadne sumarizovaný súčasný stav problematiky, kde sa 

autor venuje popisu rôznych metód syntézy a elektrochemickým vlastnostiam študovaných 

materiálov pre kladné a záporné elektródy. V ďalšej kapitole je jasne a zrozumiteľne 

deklarovaný cieľ dizertačnej práce. V experimentálnej časti je podrobne opísaná príprava 

elektródových materiálov a postupnosť ako aj metódy elektrochemickej charakterizácie 

pripravených materiálov. V tejto kapitole sú aj objektívne zhodnotené získané výsledky. 

Záver práce je venovaný sumarizácií dosiahnutých výsledkov. Práca má 119 strán a je členená 

do siedmich prehľadných kapitol ktoré na seba obsahovo nadväzujú (plus dve prílohy). Práca 

je napísaná logicky a zrozumiteľne a po formálnej stránke spĺňa všetky náležitosti, text je 

vhodne doplnený obrázkami a tabuľkami, ktoré sú na dobrej grafickej úrovni. Autor cituje 73 

zdrojov. 

Čiastkové ciele boli stanovené metodicky správne, pričom splnenie čiastkových cieľov 

v jednotlivých kapitolách práce viedlo k splneniu celkového cieľa. Vzhľadom na definované 
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ciele si Ing. Čech zvolil aj vhodné vedecké metódy a postupy, ktorými charakterizoval 

pripravené materiály. 

Téma predloženej dizertačnej práce je vysoko aktuálna z hľadiska súčasného stavu 

vedy. Li-iónové batérie sú doteraz najpoužívanejšie batérie na trhu s prenosnou elektronikou. 

Výskum zamarený na vývoj nových materiálov pro Li-iónové batérie a akumulátory je z 

hľadiska vysokej energetickej hustoty, vysokej kapacity, životnosti, ceny a dopadu na životné 

prostredie veľmi žiadaný a celosvetovo veľmi podporovaný. Všetky používané materiály sú 

vnútorne limitované; reverzibilná interkalácia Li+ iónov môže byť obmedzená redox aktivitou 

prechodných kovov a zmenou štruktúry kryštálov, do ktorých sa lítium interkaluje. Preto sa 

hľadajú a študujú moderné, perspektívne a netradičné materiály pre nové generácie batérií.  

Významný vlastný prínos dizertačnej práce vidím v získaní nových informácií 

o vplyve rôznych uhlíkových aditív na vlastnosti katódového materiálu na báze 

LiFePO4, objasnení vzťahov medzi podmienkami prípravy monoklinického TiO2(B) a jeho 

štruktúrnymi a elektrochemickými charakteristikami a hlavne v optimalizácií postupov 

prípravy obidvoch materiálov z hľadiska dosiahnutia vyššej mernej kapacity a zaťažiteľnosti. 

Najdôležitejšie výsledky dizertačnej práce boli publikované v dvoch CC publikáciách 

(Solid State Sciences a International Journal of Electrochemical Science), v  štyroch 

príspevkoch v ECS Transaction a prezentované na konferenciách ABAF 2010, ABAF 2011, 

ABAF2012 a ABAF 2014 a ďalších fórach.  

Vzhľadom na zoznam tvorivých vedeckých aktivít uchádzača možno konštatovať, že 

sa jedná o pracovníka s vedeckou erudíciou. 

 

V práci sa nachádza pár nepresností a formálnych chýb, ktoré však nijako neznižujú 

vysokú odbornú úroveň práce. K predloženej dizertačnej práci mám nasledujúce otázky 

a pripomienky, ktoré by mohli byť diskutované v rámci obhajoby dizertačnej práce: 

1. Na strane 17 chýba popis k obrázku/schéme. 

2. V obr. 4.2 na strane 35 je treťou procedúrou „Série CV s rostoucí rychlostí přeběhu  

4 mV/s-0,1 mV/s“. Správne by malo byť „s klesajúcou rýchlosťou“.    

3. Podľa čoho bolo zvolené množstvo uhlíkových aditív pre prípravu kompozitného materiálu 

pre kladnú elektródu? (str. 40, tab. 4.1)  

4. Na strane 48 autor píše pre vzorku A: „Během cyklováni mají proudové vrcholy mírně 

rostouci tendenci, materiál se postupně formuje.“ Spomínaná rastúca tendencia nie je 

viditeľná na obr. 4.14. Možno by bola viditeľná, keby bolo v obrázku znázornených 5-6 

cyklov, ako pre ostatné vzorky.   



5. Výsledky prezentované v obrázkoch 4.14 - 4.21 (str. 48 - 52) by bolo možné lepšie 

a rýchlejšie porovnať, keby bol oproti potenciálu vynášaný prúd vztiahnutý na jednotku 

plochy, alebo hmotnosti testovaných vzoriek. 

6. Ak:ý je vzťah medzi rýchlosťou nabíjania/vybíjania a množstvom materiálu na jednotku 

geometrickej plochy? 

7. Akým sposobom može metóda prípravy katódovýchlanódových materiálov ovplyvniť ich 

výkon a životnosť? 

8. Na strane 52 je uvedené chybné číslo obrázku; namiesto 4.6 má byť 4.22 a 4.23. Podobn~ 

má byť na strane 54 obr. 4.24, namiesto 4. 7; na strane 83 má byť obr. 4.56 namiesto 4.2. 

9. Z prezentovaných výsledkov vyplýva, že spomedzi testovaných katódových materiálov je 

najvhodnejší LiFeP04 s prídavkom mnohostenných uhlíkových nanotrubičiek (MWCNT). 

Zaujímalo by ma, či autor očakáva rovnaké výsledky aj siným typom MWCNT, keďže je 

známe, že ich vlastností sú výrazne závislé od ich rozmerov, štruktúry, metódy prípravy, 

čistoty, funkčných skupín, výrobcu, ... Z tohto dovodu, by bolo potrebné v práci uviesť 

podrobnejšiu charakteristiku MWCNT. 

Dizertačná práca prináša originálne nové poznatky, je prínosom pre rozvoj vedy a 

techniky, má vbodne volené metódy spracovania a splnila svoj cief. Preto odporúčam prijať 

predloženú dizertačnú prácu ako podklad k obhajobe a po jej úspešnom obhájení navrhujem 

udeliť akademický titul "philosophie doctoť' (,,PhD."). 

Košice 23 .11.2015 doc. RNDr. Renáta Oriňaková, PhD. 
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