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Věc: Posudek disertační práce Ing. Josefa Máci 
 

Disertační práce Ing. Josefa Máci se zabývá složením elektrolytů pro lithno-iontové akumulátory 

z hlediska jejich bezpečnosti. Zdroje proudu na bázi lithia představují velice moderní a perspektivní 

oblast, které je právem věnována velká pozornost vědecké obce. Vedle obecně žádoucích parametrů, 

jako je kapacita, účinnost a životnost článků je prvek bezpečnosti často opomíjen. Téma předložené 

práce je tak vysoce aktuální a potřebné. Cílem práce je porovnat možnosti snížení hořlavosti 

elektrolytů pomocí vhodné volby rozpouštědla a rovněž pomocí přídavku retardéru hoření. Část práce 

se rovněž věnuje méně tradičním elektrolytům na bázi iontových kapalin.  

Po teoretickém úvodu shrnujícím aktuální stav poznání a rozboru problematiky hořlavosti 

elektrolytů je první část práce věnována porovnání vlastností směsí standartních rozpouštědel 

s rozpouštědlem pro zvýšení bezpečnosti. Jako rozpouštědla se zvýšenou bezpečností byl použit 

sulfolan a dimethyl sulfon. Pro různé poměry rozpouštědel byl stanoven bodu vzplanutí. Jako další 

parametry významné pro funkci lithiových článků byla sledována viskozita, vodivost a šíře 

potenciálového okna. V druhé části se pak autor věnuje další možnosti úpravy elektrolytu pomocí 

přídavku retardéru hoření. Obdobně jako v první části byl sledován vliv přídavku několika druhů 

retardéru na vlastnosti elektrolytu a posuzuje jejich potenciální vhodnost pro praktické využití. 

Poslední část práce je věnována vlastnostem iontových kapalin a jejich vlastnostem po přídavku lithné 

nebo sodné soli.   

Hlavním přínosem práce je přehled vlivu přídavku rozpouštědel a retardérů hoření na vlastnosti 

výsledného elektrolytu. Tato originální data významně přispějí k vývoji Li–ion akumulátorů.  

Volba použitých rozpouštědel, retardérů i iontových kapalin i způsobu charakterizace 

připravených elektrolytů dobře odpovídá vytčeným cílům práce. V diskuzi výsledků disertant uvádí 

příčiny pozorovaných změn vlastností elektrolytů. Práce má rozsah 114 stran a členění kapitol 

odpovídající zvyklostem pro disertační práci.  

K práci mám bohužel i několik výhrad a to jak formálních, tak i věcných.  

 

Z formální stránky: 

Práci bych vytknul velké množství formulačních a gramatických chyb, kdy pečlivější kontrola by 

jistě odstranila formulace „ Anorganické rozpouštědla byla…“ (str 19) nebo „Vzorek je míchána …“ 

(str 25). Je pochopitelné, že při práci s větším množstvím látek práce používá jejich zkratky, nicméně 

bych doporučil držet se v textu buď pouze zkratek, nebo plných názvů. Kombinace obojího čtení spíš 

znesnadňuje. Ohledně prezentace výsledků mi předložení výsledků ve formě tabulky, samostatných 

grafů a následně grafu všech křivek dohromady, přijde jako zbytečné navyšování rozsahu práce. 

Tabulka a sumární graf by zcela postačily. Obr. 84 nemá úplnou legendu. 

 doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. 

Vědecké oddělení  

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT 

Technická 10 

616 00 Brno 

V Praze dne 16.4.2018 



 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů,               
se sídlem Technická 5, 166 28  Praha 6 - Dejvice, IČ: 60461373, DIČ: CZ-60461373. Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 

130197294/0300. 

2 

Z věcné stránky:  

Je třeba zmínit, že teoretický úvod představuje asi nejslabší část práce, kde autor uvádí zavádějící 

informace a rovněž obsahuje nejvíce překlepů. 

1. Vztah 2.5 na str. 16 prezentovaný, jako výpočet teoretického napětí článku uvádí pouze 

standardní elektrodové potenciály (E0) a vůbec nezohledňuje aktivity přítomných látek. To je 

v případě elektrochemických systémů včetně Li-ion článků velmi obtížně akceptovatelné.  

2. V případě Obr. 3 str. 15 by bylo lepší prezentovat variantu odpovídající Li-ion článkům. 

3. Jakým způsobem ovlivňuje tloušťku difúzní vrstvy koncentrace iontů v elektrolytu? (str 16) 

4. Z jakého důvodu je vhodnou vlastností soli do Li-ion článku stabilita ve vodě? (str 17) 

5. Jak si autor představuje kyslík nebo chlor, jako kladný materiál tvořící elektrodu? (str. 17) 

6. Nechápu smysl věty: „Anorganické rozpouštědla byla dlouhou dobu považována za typická 

bezvodá rozpouštědla.“ (str 19). Vodu jsem vždy považoval za anorganickou látku a základní 

rozpouštědlo. 

K praktické a výsledkové části pak mám následující připomínky:  

7. Viskozimetr SV-10 nevyrábí firma Helago (str. 38), ale A&D Insrtruments. 

8. V případě testování elektrochemických vlastností, jako je potenciálové okno má zásadní roli 

materiál elektrod. Nikde v práci jsem nenalezl, jaké elektrody byly použity. 

9. V případě kombinace rozpouštědla EC ev. PC mají podobný bod vzplanutí, jako přidávaný SL. 

Nelze tato rozpouštědla považovat za dostatečně bezpečná i bez přídavku SL? (Obr. 29 a Obr. 

36) 

10. V případě stanovení velikosti potenciálového okna lze předpokládat, že přídavek soli velikost 

okna nezmění nebo zmenší. U kombinace rozpouštědel a soli lze v prezentovaných datech 

pozorovat přítomnost minima (Obr. 49) ev. maxima (Obr. 50). Co je příčinou pozorovaného 

chování?  

11. Přídavky retardéru hoření byly studovány ve směsi rozpouštědel 50:50. Potenciálová okna však 

byla sledována do objemového poměru koncentrací 25%. V rámci konzistence dat by bylo 

vhodné stanovit potenciálová okna i pro vyšší poměry koncentrací. 

12. V případě vyhodnocení vhodnosti retardéru pro použití v Li-ion článcích je v práci za hlavní 

kritérium považován procentický nárůst teploty vzplanutí ev. změna vodivosti (Str. 81 a 82). 

Není pro použití v článcích více významná absolutní hodnota vodivosti resp. bodu vzplanutí? 

13. U iontových kapalin je rozšíření potenciálového okna po přídavku soli vysvětleno vyšší 

vodivostí elektrolytu. (str. 95). Pokud je příčinou tzv. IR drop (ohmická ztráta na roztoku), tak 

lze ze znalosti odporu cely tuto ohmickou ztrátu kompenzovat výpočtem. Obávám se, že i po 

přepočtu však bude potenciálové okno širší pro systém s přídavkem soli. Je nějaké jiné 

vysvětlení tohoto jevu? 

 

Uvedené připomínky a dotazy nesnižují zásadním způsobem kvalitu předložené práce. Jednotlivé části 

práce byly publikovány v mezinárodních recenzovaných časopisech. Vědeckou úroveň disertanta 

rovněž potvrzuje řada příspěvků prezentovaných na tuzemských i mezinárodních konferencích.  

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji přijmout předloženou disertační práci jako podklad 

k obhajobě a udělení akademicko-vědeckého titulu doktora. 
 

 

                  doc. Ing. Martin Paidar, PhD  


