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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Tenkovrstvé technologie 
Jméno autora: Petr Vaněk 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Oponent práce: Ing. Jan Mikeš, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Tématem výše uvedené bakalářské práce s rozsahem 79 stran jsou tenkovrstvé technologie. Autor se v pěti kapitolách 
včetně praktické části, obrázků, schémat, tabulek, grafů a výpočtů zabývá zprvu teoretickým základem vytváření tenkých 
vrstev a vlivům, které na tento způsob výroby působí. Další části bakalářské práce se věnují konkrétním jednotlivým 
technologiím výroby, zejména naprašování a napařování. Důležité jsou i mechanické a elektrické vlastnosti tenkých vrstev. 
V praktické části BP je vyhodnoceno měření na vytvořených vzorcích. Poslední část práce zkoumá ekonomické náklady 
technologií použitých k výrobě. Uvedená bakalářská práce spojuje jak teoretickou, tak praktickou část. 

 

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. 

Autor potupně vytvořil ve třech prvních kapitolách přehled o problematice tenkovrstvých technologií. Definoval termín 
tenká vrstva, popsal základní rozdíly mezi tlustovrstvými a tenkovrstvými technologiemi a také podal informace o využití 
tenkých vrstev v současné výrobní praxi. Zajímal ho proces růstu tenké vrstvy od atomů až po kompletní vrstvu a důležitým 
vlivům, které mají na tento proces zásadní vliv. Analyzoval problematiku vakua, neboť kvalita vakua má na depozici tenkých 
vrstev největší vliv. Pracoval s odvozenými vzorci pro střední volnou dráhu částice při depozici a zmínil i nejpoužívanější typy 
vývěv, kterými se vakuum v praxi čerpá. Popsal též nejvýznamnější technologie pro vytváření tenkých vrstev. Svůj badatelský 
zájem soustředil na naprašování a napařování. Tyto metody jsou hojně využívané v průmyslu. Patrně proto je využil i 
v praktické části své bakalářské práce k přípravě vzorků včetně jejich modifikací pro vylepšení průběhu depozice určitých 
materiálů. Některé ze zkušených metod se dají využit pouze k nanášení vodivých materiálů, naopak jiné k nanášení materiálů 
dielektrických a jiné jsou uzpůsobeny např. k nanášení slitin různých materiálů. Ke všem bodům zadání zaujal autor odborné 
stanovisko. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autor se věnoval i důležitým vlastnostem tenkých vrstev – mechanickým (tloušťka), homogenním a vnitřnímu pnutí i adhezi 
vrstvy k substrátu. Většinu užívaných vztahů si autor práce sám odvodil. Charakterizoval pojem dielektrikum a nastínil různé 
problémy, které jsou s tímto druhem materiálu spojovány. Popsal i vlastnosti elektrické a permitivitu. Pro kapacitu odvodil 
vzorec, ve kterém vystupuje tloušťka a plocha dielektrika v kondenzátoru. Vzorec pak využívá v praktické části. Zaznamenal 
i ztrátový činitel tg δ, jehož vzorce získal odvozením ze sériového i paralelního náhradního schématu kondenzátoru. 
 
Pro praktickou část vyrobil autor bakalářské práce 24 destiček s obsahem 10 kondenzátorů s napařenými hliníkovými 
elektrodami a naprášeným korundovým dielektrikem. Vzorky vznikly při kombinaci 3 časů depozice a 3 výkonů generátorů 
naprašovacího zařízení. Díky vzorkům mohl zkoumat závislosti určitých vlastností (konkrétně kapacity kondenzátoru a 
tloušťky naprášeného dielektrika) při daných dvou podmínkách depozice. Svůj zájem obrátil k materiálům, použitým při 
výrobě vzorků. Rozebral postup měření kapacity a tloušťky a nastínil problémy, se kterými se během měření mohl setkat. 
Měření následně vyhodnotil (změna kapacity kondenzátorů v závislosti na čase depozice, změna kapacity kondenzátorů v 
závislosti na výkonu generátoru naprašovacího zařízení a změnu kapacity kondenzátorů v závislosti na jejich poloze na 
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destičce). Zkoumané změny kapacit jsou současně i změnami tlouštěk naprášených vrstev, neboť kapacita kondenzátoru je 
nepřímo úměrná tloušťce dielektrika v něm. Porovnal hodnoty tloušťky vypočtené z kapacity s hodnotami ručně změřenými. 
Potvrdil si předpoklad, že měření kapacity bylo mnohem přesnější než měření tloušťky pomocí zařízení Talystep. Měření 
zaznamenal v grafech (zejména graf vývoje tloušťky dielektrické vrstvy v čase pro všechny 3 výkony generátoru). 
Vyhodnocení podle autorova sdělení ovlivnily dva nekvalitně vyrobené vzorky (vzorek 1 vyráběný 10 minut při výkonu 80 W 
a vzorek 2 vyráběný 10 minut při výkonu 100 W). Kromě tohoto problému, který autor dostatečně popsal a vysvětlil, 
veškeré naměřené informace a závislosti splnily teoretické předpoklady.  
 
V další části práce se věnoval autor ekonomické náročnosti naprašování a napařování v rámci laboratoře FEL ČVUT. 
Porovnání s průmyslovými zařízeními musel vynechat pro nezískání potřebných dat k výrobě tenkých vrstev. Autor propočetl 
přímé náklady na jednu vyrobenou vrstvu. Do výpočtů uvedl náklady na mzdy, zdravotní a sociální pojištění, náklady na 
materiál, elektrickou energii a ostatní položky jako například pracovní plyn. Zařadil do výpočtu i anuitně rozpočítané 
pořizovací investice do obou zařízení. Výsledná cena činila 244,50 Kč na jednu napařenou vrstvu a 516,50 Kč na jednu vrstvu 
naprášenou. Tyto ceny se jeví jako vysoké vzhledem k laboratorní povaze zkoumaných zařízení. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Bakalářská práce je zpracována na vysoké odborné úrovni a svědčí o korektním přístupu pana Petra Vaňka k jejímu řešení. 
Patrné je i jeho vlastní zapálení pro danou problematiku a úzká spolupráce s vedoucí práce, paní, Ing. Beshajovou-
Pelikánovou, Ph.D. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje minimum formálních a jazykových nepřesností.  

 

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. 
Výběr odborné literatury byl vhodně zvolený, její citace jsou zapsány dle publikačních standardů. V některých případech by 
se mohla literatura odborné veřejnosti zdát redundantní, to je však způsobeno přílišnou autorovou korektností. 

 

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. 
Všechny autorem deklarované cíle bakalářské práce byly splněny. 

 
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. 
 

Bakalářská práce je jak po formální, tak obsahové stránce velmi dobře zpracována. Splňuje zákonné požadavky na 
takovýto typ výročních práci. Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Otázka pro případnou diskuzi: 
Které fyzikálně-technické parametry mohou nejvíce ovlivnit úspěšnost provedení tenké vrstvy? 
 
Datum: 10.6.2019       Podpis: Ing. Jan Mikeš, Ph.D. 


