
Bc. Kamil Jaššo se ve své diplomové práci zabývá lithium-iontovými akumulátory, respektive 

akumulátory lithium-síra a vlivem tlaku použitého při přípravě kladné elektrody na její vlastnosti. 

První, teoretická, část obsáhle popisuje různé druhy v minulosti i v současnosti používaných 

elektrochemických primárních i sekundárních článků. Lithiovým článkům se detailně věnuje druhá část, 

jsou popsány jednotlivé části lithiových článků a používané materiály. V závěru teoretické části jsou 

uvedeny vyvíjené technologie lithiových akumulátorů. Experimentální část začíná popisem metod 

měření, následuje popis přípravy vzorků a měření. Dále jsou uvedeny podrobné naměřené výsledky. 

V závěru jsou pak měření shrnuta a jsou doporučeny další možnosti výzkumu. 

Student se nevyhnul některým drobným nepřesnostem a překlepům (např. popis paměťového efektu 

u Ni-Cd a Ni-MH článků; „správný“ nabíjecí/vybíjecí proud u popisu „C“ zátěže nebo výsledný produkt 

rovnice 9.1 na str. 30). Taktéž z typografického hlediska obsahuje práce drobné nedostatky (čárka na 

začátku řádku, rozdělení chemického vzorce na dva řádky aj.). V práci nejsou použity zdroje [11], [12], 

[23], [25] uvedené v seznamu literatury. Práce s literaturou není jednotná a v některých částech 

neodpovídá normám (např. zdroje [2], [8], [10], [26] aj.). V práci nejsou uvedeny měřicí přístroje a 

zařízení použitá pro přípravu vzorků a jejich měření. Měřicí cela se zřejmě nepřipojuje přímo k PC, jak 

se píše na straně 39. Není zcela zřejmé, zda bylo měřeno více vzorků pro vyloučení náhodných vlivů při 

ruční přípravě, jak autor zmiňuje v závěru. 

Části práce následují logicky za sebou, výsledky jsou srozumitelně prezentovány a popsány. Grafy jsou 

přehledné s dobrou vypovídací hodnotou. Práce má požadovaný rozsah a má praktický přínos pro další 

výzkum a experimenty prováděné na ústavu. 

Z experimentální části je patrné množství provedených měření, bylo využito i elektronové mikroskopie 

a prvkové analýzy k prozkoumání vzorků a ověření jejich složení. Detaily na fotografiích bohužel 

zanikají. 

Je zřejmé, že tvorbě práce student věnoval značné množství času a pochopil laboratorní práci i 

zpracování výsledků. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Otázky oponenta: 
Proč se na kladné elektrodě používá jako nosič hliníková fólie a na záporné měděná? Nešlo by ušetřit 

náklady a použít hliník i na záporné straně? 

Vysvětlete význam jednotlivých vrcholů v grafech cyklické voltametrie. Co můžeme z těchto grafů 

vyvodit? 

Vysvětlete v grafech účinnost vyšší než 100 % (např. Obr. 22). 

Kolik bylo celkem připraveno vzorků? Kolik celkem proběhlo měření? (Statistické vyhodnocení, 

vyloučení náhodných vlivů a chyb.) 


