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Předložená disertační práce je věnována experimentálnímu studiu a transportu nábojů 

na rozhraní elektrod a elektrolytu superkondenzátorů. Významná část práce se zaobírá 

metodikou měření, vyhodnocením životnostních zátěžových testů a vytvoření náhradního 

obvodového modelu superkondenzátoru.  

 

Text této aktuální práce přijatelného rozsahu 100 stran je zpracován srozumitelnou angličtinou 

na velmi dobré úrovni. Autor cituje celkem 50, zejména zahraničních, použitých literárních 

zdrojů, a dále 18 publikací, kde je autorem nebo spoluautorem. Celá práce je rozdělena do 

čtrnácti kapitol a dá se rozdělit do zhruba pěti částí. První část pojednává o přehledu struktury 

superkondenzátorů a popisu základních fyzikálních mechanizmů, ve druhé části se autor věnuje 

přípravě měření, ve třetí naměřené hodnoty vyhodnocuje, ve čtvrté navrhuje náhradní elektrický 

model superkondenzátoru a v páté experimentálně studuje vliv zátěžových testů a jejich vliv-

validitu vytvořeného náhradního obvodu.  

 

V druhé části práce autor popisuje realizaci návrhu přesného zdroje konstantního proudu, který 

bylo nutné pro specifické potřeby testů vyvinout. V této části není zřejmé, do jaké míry se na 

tomto návrhu sám podílel, nicméně danou praktickou problematiku musel řešit. Největší přínos 

práce je pak vlastní měření a analýza vzorků superkondenzátorů. Autor věnoval hodně času 

sběru a analýze dat, to nejcennější je pak interpretace těchto výsledků prostřednictvím 

fyzikálních procesů a možná vysvětlení podstaty dějů transportu nábojů v těchto strukturách. 

Porovnání vzorků více výrobců pak ukazuje na vliv různých technologií na výsledné vlastnosti 

superkondenzátorů. technologií více výrobců.  

 

K uvedené práci mám tyto podstatnější připomínky: 

 

(1) V úvodu chybí systematičtější přehled superkondenzátorových typů, technologií a 

jejich zařazení – klasifikace. (např dle IEC 62391-1, IEC 62567 a BS EN 61881-3). V 

práci jsou zmíněné některé používané technologie např. s elektrolytem na vodní bázi 

atd., ale chybí struktura, systém, přehledová tabulka která by představila 

superkondenzátory jako široké spektrum možných technologii. Pak byt bylo možné tuto 

práci lépe zarámovat do souvislostí, zařadit měřené vzorky superkondenzátorů a 

následně i diskutovat omezení závěrů na daný typ superkondenzátorů. Absence tohoto 

„nadhledu“ a „zarámování“ významně snižuje hodnotu a věrohodnost výsledků jinak 

výborné analytické a deduktivní práce autora.   

(2) V závěru chybí zobecnění a nejcennější dedukce autora, které uvádí v textu práce. 

Formální závěr je spíše shrnutím naměřených závislostí. Hodnotnější by bylo uvedený 



závěr přejmenovat na „Shrnutí“ a přidat kapitolu „Závěr“ se stručným vyjádřením 

poznatků autora o povaze dějů a transportu náboje ve struktuře superkondenzátorů.    

 

Po prostudování této doktorské disertační práce, hodnocení tvůrčí činnosti a seznamu publikací 

mohu konstatovat: 

 

a) Zaměření předložené práce odpovídá oboru disertace. Téma práce lze považovat za 

aktuální a podle mých znalostí přínosné v oboru, s připomínkou a doporučením k lepšímu 

zarámování práce a z toho vyplývající omezení platnosti závěrů pouze na typ zkoumaných 

struktur.   

 

b) Cíle práce vycházejí ze specifikace na straně 10 a lze je zahrnout pod téma výzkumu procesů 

transportu náboje v superkondenzátoru odpovídající tématu disertační práce. Tento hlavní cíl 

byl splněn a je podle mého názoru disertabilní. Za hlavní původní přínos práce považuji 

právě experimentální měření superkondenzátorů včetně životnostních a zátěžových testů a 

následnou analytickou práci. Superkondenzátory jsou velmi perspektivní součástky ve stádiu 

rychlého rozvoje technologií, které zatím nejsou zcela dopodrobna popsány a porozuměny. 

Z tohoto důvodu je práce velmi přínosná a využitelná v praxi – jak pro výrobce těchto součástek 

tak pro jejich uživatele.  

 

c) Podstatné části disertace byly publikovány na zahraničních i místních konferencích. 

V seznamu publikací se uvádí pěti článků v odborných časopisech, deset konferenčních článků 

a tří výzkumné reporty. Významná část práce byla rovněž součástí článku předneseného na 

konferenci o pasivních součástkách ESA SPCD 2016 organizované Evropskou Vesmírnou 

Agenturou ve svém technologickém centru ESTEC v Holandsku. Tuto skutečnost považuji 

za nadstandardní vzhledem k oboru disertace.  

 

d) Výsledky vědeckovýzkumné činnosti uchazeče, jeho publikační činnost a celkové 

bodové hodnocení indikují, že se jedná o pracovníka s vědeckou erudicí. 

 

Otázky do diskuze 

1) 

a) představte základní typy superkondenzátorových technologií s jejich stručnou 

charakteristikou a základními rozdíly. 

b) uveďte, do které skupiny spadají Vámi testované vzorky superkondenzátorů 

c) diskutujte platnost náhradního modelu a závěrů Vaší práce pro další 

superkondenzátorové technologie.  

2) Vysvětlete, do jaké míry jste se zapojil do návrhu měřícího systému a jaká byla Vaše role 

při jeho specifikaci a realizaci.  

 

ZÁVĚR: Ing. Tomáš Kuparowitz předložil práci velmi aktuálního obsahu a potřeby, 

s původními výsledky, doloženými kvalitními publikacemi. Splnil cíle, má výborné znalosti 

svého i dalších oborů a potřebnou vědeckou erudici. Prohlašuji, že práce splňuje požadavky 

na doktorské disertační práce podle zákona č. 111/98 sb., §47 odst. 4. Doporučuji 

předloženou doktorskou disertační práci přijmout k obhajobě a po úspěšném průběhu ji 

udělit vědeckou hodnost: 

Ph.D.      

 
 

V Lanškrouně dne 24.října 2017    Ing. Tomáš Zedníček, Ph.D 


