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Oponentský posudek 

 

 

disertační práce 

 

 

Petra Vágnera 

 

„Thermodynamic analysis of solid oxide cells“ 

 
 

 

Disertační práce Petra Vágnera se zaměřuje na vytvoření a využití termodynamického mo-

delu (z oblasti nerovnovážné termodynamiky kontinua) elektrochemických článků na bázi 

tuhých oxidů. Čítá zhruba sto stránek textu, doplněných o přehledové či seznamové přílohy. 

Mezi ty je zahrnut i přehled publikací autora disertace – obsahuje tři články vydané v meziná-

rodních vědeckých časopisech a dva zaslané k redakčnímu řízení v časopisech téhož typu (při-

tom oba rukopisy jsou k dispozici na preprintových serverech). Již v úvodu posudku tedy mo-

hu konstatovat, že byla naplněna zákonná povinnost toho, aby disertace obsahovala zveřejně-

né výsledky. 

 

Hlavní text disertace je rozdělen do tří částí, které postupují od obecných principů, přes 

tvorbu zadaného modelu až po optimalizační činnost. První část se věnuje obecným princi-

pům popisu elektrodynamiky elektricky nabitých směsí, hlavní důraz je kladen na využití pří-

stupu známého pod zkratkou GENERIC. Druhá část se již úžeji zaměřuje na popis nabitých 

dvojvrstev na mezifází tuhých oxidů. Poslední část se zabývá, možno říci závěrečnou, termo-

dynamickou optimalizací článků na bázi tuhých oxidů. Takový komplexní záběr je nutno vy-

zdvihnout a ocenit, dokládá autorovu schopnost skutečného tvůrčího přístupu, schopnost sa-

mostatné tvůrčí činnosti. Nicméně, pokud čtenář podrobně nezná výše uvedené autorovy pu-

blikace, poněkud obtížně poznává, co přesně je vlastním výsledkem doktorandovy činnosti a 

co přebírá z literatury. A to přesto, že jisté údaje v tomto směru uvádí v úvodu a poté v závěru 

disertace. Vzhledem k tomu, že alespoň část zmíněných publikací již prošla standardním re-

dakčním řízením vědeckých časopisů, lze oprávněně předpokládat, že jejich i doktorandův 

přínos k rozvoji daného oboru je nepochybný a obsahuje nové výsledky. 

Nerovnovážná termodynamika rozhodně není uzavřený obor a disertace přispívá k aktuál-

ně řešené problematice ve dvojím smyslu. Za prvé po teoretické stránce, zejména v první části 
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disertace, kde rozpracovává metodiku GENERIC na elektricky nabité směsi. Za druhé po 

aplikační stránce, což je obsahem druhé a třetí části disertace, kde vytváří termodynamický 

model palivových článků a zabývá se optimalizací jejich funkce. Přitom tuto aplikaci buduje 

fakticky obecně pro nabité systémy s chemickými reakcemi na mezifází. V závěru práce autor 

naznačuje souvislosti všech tří částí, při obhajobě by však bylo žádoucí uvést, zda výsledky 

první, teoretické části byly opravdu aplikačně využity v dalších dvou částech, nebo zda tyto 

části byly budovány nezávisle a s výsledky prvé části jsou „pouze“ v souladu. 

 

Disertace je psána v anglickém jazyce, podle mého víceméně laického názoru na slušné 

úrovni. Text disertace je dosti hutný, což je zřejmě dáno tím, že je pojat jako základní výtah 

ze všech příslušných a výše zmíněných autorových publikací; v seznamu na str. 105 jde o 

první čtyři položky. Vzhledem k jejímu charakteru obsahuje práce velké množství symbolů, 

není však uveden jejich přehledný seznam, pouze základní výtahy na několika místech diser-

tace. Takový seznam by sice asi práci protáhl, ale významně by čtenáři ulehčil orientaci 

v jejím textu. Na str. 58 bylo žádoucí uvést zdroj konkrétních číselných hodnot uvedených 

v tabulce. Jinak je po formální stránce na standardní úrovni. 

 

Odvedený objem práce více než odpovídá předpokladům, které jsou od disertací všeobecně 

očekávány. Postupy jsou adekvátní zvoleným cílům, odpovídají aktuální situaci nerovnovážné 

termodynamiky, dále ji rozvíjejí;vytčené cíle lze považovat za naplněné. 

 

K práci mám několik konkrétních otázek, které je možno využít i při diskusi během obha-

joby: 

 Jak už jsem uvedl, poněkud jsem se ztrácel v symbolice. V definici afinity (1.163) 

(str. 39) značí 𝜌𝛼
∗  derivaci entropie, jak je naznačeno na str. 6? Rovnice (1.174) pak 

naznačuje, že jde víceméně o chemický potenciál – toto je z rovnice (1.163) nějak 

přímo odvozeno, nebo jde jen o použití „usual notation“, jak stojí v textu nad rov-

nicí (1.174), v nějaké specifické situaci? 

 Na str. 48 to vypadá, že se uvažuje difúze i pro frakci kyslíkových atomů, které 

jsou předtím definovány (str. 44) jako pevně zakotvené v krystalické mřížce (imo-

bilní). Jaké tedy přesně jsou předpoklady ohledně imobility versus difúze? 

 Je nějaká spojitost mezi produkcí entropie, která je uvedena na str. 56 jako rovnice 

(2.57), a tou v rovnici (2.26) na str.48? 
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 K disociaci molekulárního kyslíku, rovnice (2.69)1, dochází až po adsorpci moleku-

ly O2, nebo je uvažována disociativní adsorpce? Měly by tyto rozdílné disociační 

možnosti nějaký dopad na (význam pro) studovaný model? 

 

Závěrem konstatuji, že posuzovaná disertační práce jako celek splňuje zákonné požadavky 

i obecné požadavky na tento typ práce kladené. Doktorand jí prokázal schopnosti samostatné 

tvůrčí činnosti. Doporučuji práci přijmout k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

Brno, 22. 5. 2019     prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. 


