
Projekty v oblasti membránové problematiky 

 

Inovace výuky elektrochemie v oblasti elektrochemických zdrojů 

Kód 
projektu: 

F0710/2008/F1  

Poskytovatel: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT - Fond rozvoje 
vysokých škol)  

Doba trvání: 01/2008 - 12/2008  

Hlavní řešitel: 
 
Západočeská univerzita v Plzni - Ing. Štekl Pavel Ph.D.  

Anotace 

Cílem navrhovaného projektu je modernizace laboratorní výuky předmětu Elektrochemie na 
FEL ZČU v Plzni. Projekt je zaměřen hlavně na rozšíření laboratorních měření parametrů a 
vlastností palivových článků různých typů a výkonů. V rámci předmětu Elektrochemie budou 
vytvořena čtyři samostatná laboratorní pracoviště, z nichž každé pracuje s jiným typem 
palivového článku podle použitého typu paliva. Dalším cílem je vytvoření tří nezávislých 
modulárních měřicích systémů. Takto pořízená technika umožní studentům pracovat se 
skutečnými palivovými články v laboratoři. 

 

 

Inovace výuky elektrochemie v oblasti elektrochemických zdrojů a elektrolytů 

Kód 
projektu: 

F0598/2009/F1  

Poskytovatel: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT - Fond rozvoje 
vysokých škol)  

Doba trvání: 01/2009 - 12/2009  

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni - Ing. Štekl Pavel Ph.D. ; Ing. Dejmek Jiří  

Anotace 

Cílem projektu je modrnizace laboratorní výuky předmětu Elektrochemie na FEL ZČU v 
Plzni. Pro jekt je zaměřen na inovaci a rozšíření důležitých laboratorních praktik, zejména pak 
zvýšení počtu laboratorních pracovišť pro studenty a vybudování nového pracoviště 
zaměřeného na propojení alternativních zdrojů elektrické energies možností uchovávání 
energie v chemické podobě a dalšímu využití přeměnou v palivových článcích. Dále pak 
vytvoření laboratorního pracoviště zaměřené na iontové reakce, elektrolyty a galvanické 
procesy. Toto pracoviště umožní studentům prakticky i detailně studovat mikroskopické jevy 
v elektrochemii. Projekt navazuje a rozšiřuje řešený grant FRVŠ, jehož dosavadní výsledky 
studenti velmi kladne hodnotí. 

 



Publikace v oblasti membránové problematiky 

 

Experimental measurement system for fuel cell operation parameters 

Citace:  DEJMEK, J. Experimental measurement system for fuel cell operation 
parameters. Nečtiny, 2006.  

Druh:  PŘEDNÁŠKA, POSTER  

Jazyk publikace:  cze  

Anglický název:  Experimental measurement system for fuel cell operation parameters  

Rok vydání:  2006  

Místo konání:  Nečtiny  

Autoři:  Jiří Dejmek  

 

Experimental PEM FC system controled by LabView 

Citace:  
DEJMEK, J., ŠTEKL, P. Experimental PEM FC system controled by 
LabView. In Electric Power Engineering 2007. Ostrava: VŠB - Technical 
University, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-1391-2  

Druh:  STAŤ VE SBORNÍKU  

Jazyk publikace:  cze  

Anglický název:  Experimental PEM FC system controled by LabView  

Rok vydání:  2007  

Místo konání:  Ostrava  

Název zdroje:  VŠB - Technical University  

Autoři:  Pavel Štekl , Jiří Dejmek  

 

Innovation in the electrochemistry in range fuel cells 

Citace:  
DEJMEK, J., ŠTEKL, P. Innovation in the electrochemistry in range fuel 
cells. In AMTEE'09. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-4. ISBN: 
978-80-7043-821-3  

Druh:  STAŤ VE SBORNÍKU  

Jazyk publikace:  eng  

Anglický název:  Innovation in the electrochemistry in range fuel cells  

Rok vydání:  2009  

Místo konání:  Pilsen  

Název zdroje:  University of West Bohemia  

Autoři:  Ing. Pavel Štekl Ph.D. , Ing. Jiří Dejmek  

 


