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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Tištené elektronické struktury 
Jméno autora: Radek Sochor 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Oponent práce: Mgr. Roman Yatskiv(Jackiv), Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav fotoniky a elektroniky, Akademie věd ČR, v. v. i. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání odpovídá svou náplní bakalářské práci.  Hlavním úkolem bylo seznámit se s problematikou materiálového tisku 
vodivých, polovodičových a izolačních vrstev; návrh a realizace transistoru MOS; elektrická charakterizace MOSFET 
transistoru a interpretace dosažených výsledků. 

 

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. 

Cíl bakalářské práce byl splněn v souladu se zadáním.   
 

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

Při sepsání práce autor postupoval systematicky a většinu zvolených postupů lze považovat za správné. V první části se 
autor velmi dobře seznámil s technologií tisku elektronických struktur.  V experimentální části autor navrhl a realizoval 
transistor s různým uspořádáním elektrod. Za nedostačující lze považovat metody, které byly použity pro charakterizaci 
nanokrystalických vrstev ZnO.  Aby se prokázalo, že se jedná o nanokrystalickou vrstvu ZnO, lze použít např. 
fotoluminiscenční spektroskopii nebo rentgenovou strukturní analýzu.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Z bakalářské práce je zřejmé, že autor pronikl do problematiky materiálového tisku velmi dobře. Autorem byl úspěšně 
navržen a realizován tranzistor pomoci “Inkjet printing“ metody. Pozitivně lze také hodnotit snahu autora vyvinout pro 
nanášení nanokrystalických vrstev ZnO vlastní inkousty jako alternativu ke komerčně dostupným inkoustům.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je přehledná a má logickou strukturu.  Rozsah práce a členění odpovídá zadání.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Autor použil relevantními reference. Obrázky a použitá literatura jsou v textu korektně citovány podle zvyklostí v oboru. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Vložte komentář (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. 
 
Předložená práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci, uvedené  výsledky lze hodnotit kladně.  
Student prokázal schopnost orientovat se v dané problematice a zároveň schopnost řešit složité technické 
problémy. Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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