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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Problematika technologie povrchové montáže – vliv vlhkosti 
Jméno autora: Zbyněk Plachý 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Oponent práce: Ing. Tomáš Beran 
Pracoviště oponenta práce: Robert Bosch spol, s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je vzhledem k typu práce adekvátní. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Tato závěrečná práce splňuje zadání.  

 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
 Postup řešení autor zvolil správně. Postupoval strukturovaně do problematiky. V praktické části správně popsal 
experiment a jeho výsledky. 

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Bakalářská práce je na dobré odborné úrovni. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň této bakalářské práce je na dobré úrovni.  
K formální stránce mám následující body: chybí seznam obrázků, tabulek a grafů. V textu se objevují volné stránky navíc. 
Mezera nad odstavci je různě velká. Značení tabulek by mělo být provedeno nad tabulkami. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Zdroje jsou použity v dostatečné míře. Chybí přímá citace. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Teoretická část je dobře formulovaná a postupně se autor v ní dostává do dané problematiky. V praktické části chybí, jak 
často autor kontroloval okolní podmínky jednotlivých součástek a zdali se podmínky v místnosti nebo exikátoru nějakým 
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způsobem měnily. V ekonomické části autor uvažuje rizika a návratnosti jednotlivých možností opravy / výměny vadných 
součástek. Některé z předpokladů jsou výrazně zjednodušeny. (nepovinné hodnocení). 

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Práce je přehledně strukturovaná. Autor na úvod v teoretické části popsal metody pájení přetavením, nanášení pájecí 
slitiny a celkovou problematiku s tím spojenou. Poté prostudoval a popsal problematiku pouzdření a jednotlivých defektů 
spojených s vlhkostí. Jako pozitivní vnímám popis problematiky MSD, kde autor přehledně  popsal jednotlivé třídy MSL.  
V praktické části autor získal několik desítek součástek, vzorků pro praktický experiment. Celkově dobře popsal postup 
experimentu, prvky experimentu a jednotlivé zkoumané součástky. Zde vidím potenciál pro navazující práci a to pro další 
zkoumání vlivů a defektů na jednotlivé typy pouzder. V ekonomické části se snažil o úvahu nad problematikou 
rozhodování firmy, vzhledem k možným vadným výrobkům.  
Slaběji hodnotím v této práci napojení úvodu práce na závěr. V tomto ohledu mi chybí v úvodu popis co je obsahem této 
práce, jaké jsou cíle práce a předpoklady, které si autor během práce ověří, či vyvrátí. Následně v závěru práce odpovědi 
na v úvodu definované cíle. Menší formální nedostatky ovlivňují celkový dojem z práce. 
 
Pro prostudování práce bych měl na autora následující dotazy: 

1. Čím je způsobeno, že součástky z exikátoru (1 e) po druhém vystavení vlhkosti během pájení propustili veškerou 
vlhkost naproti tomu součástky z místnosti (1 m) si část uchovali? 

2. Z jakého materiálu jsou vyrobeny pouzdra součástek 3e a 3m, že dokáží propustit většinu absorbované vlhkosti? 
3. V kapitole 2.3 Pouzdření popisujete tři základní typy pouzder. Jaká je jejich odolnost (vůči teplu, vlhkosti)? 

V jakých aplikacích se s jednotlivými pouzdry můžeme setkat? 
4. V ekonomické části práce uvádíte, že celkově 3% z rizikových osazených DPS mohou být vadné. Z čeho vychází/jak 

bylo vypočteno číslo 3ppm (šance, že se projeví závada) v kapitole 4.3.1? (pozn. 3ppm≠3% z 1000000 ks) 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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