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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Simulace šíření tepla na desce plošného spoje u pájení přetavením 
Jméno autora: Michal Sebera 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektrotechnologie 
Vedoucí práce: Jan Zemen 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra elektrotechnologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student musel nejprve napsat vlastní skript pro numerické řešení rovnice vedení tepla v jedné dimenzi. Dále se musel 
seznámit s komerčním softwarem na řešení parciálních diferenciálních rovnic pomocí metody konečných prvků. Závěrem 
student provedl vlastní měření změny teploty pájeného spoje během tuhnutí a všechny výsledky porovnal. V průběhu 
bakalářské práce tedy musel prokázat a rozvinout minimálně tři různé dovednosti. 

 
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. 
Všechny čtyři body zadání byly splněny. Třetí bod (Porovnejte šíření tepla mezi pájecími ploškami s ohledem na okolní 
podmínky) byl splněn pro menší počet plošek, než vedoucí původně očekával, ale to bylo dáno snahou studenta 
modelovat co nejpřesněji experimentální situaci, kde bylo plošek méně. Samostatné měření proběhlo nad rámec zadání a 
rozhodně zvýšilo výpovědní hodnotu celé práce.  

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student se projevoval aktivně, chodil pravidelně na konzultace a domluvil si z vlastní iniciativy měření v laboratoři katedry. 
Projevit plnou samostatnost nebylo snadné, protože licence použitého SW nedovoluje instalaci na počítačích studentů. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student používal odbornou literaturu podle doporučení. Využil své znalosti o řešení parciálních diferenciálních rovnic 
získané během studia a seznámil se s numerickými metodami řešení implementovanými v Comsol Multiphysics. Výsledky 
práce by mohly být po mírném rozšíření publikovány i v odborném článku. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Text se poměrně dobře čte, má očekávanou strukturu a je vhodně 
doplněn citáty známých vědců. Obrázky mají dostatečnou kvalitu, ale často zabírají moc místa. Popisky os obr. 28 a 29. 
nejsou moc přehledné – do publikace v časopise by bylo potřeba je upravit. 

 
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 
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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. 
Student aktivně hledal studijní materiály především v úvodní části práce, kdy se seznamoval s metodou pájení přetavením 
a se simulačními metodami. Hojně se opírá o internetové zdroje. Zatímco blog firmy Comsol je většinou velmi spolehlivým 
zdrojem, k Wikipedii je třeba přistupovat mnohem kritičtěji. Doporučené vědecké články a práce jsou citovány podle 
zvyklostí. Práce se opírá o vlastní výsledky a ty jsou jasně odlišeny. 

 
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. 
Studentovi se podařilo dosáhnout dobré shody mezi daty, která si samostatně naměřil a nasimuloval. Zároveň se mu 
podařilo nastavit model v SW Comsol Multiphysics tak, že během tuhnutí pájky dochází ke krátkodobému ohřátí, což je 
nežádoucí efekt, který je v praxi často pozorován a je potřeba ho kontrolovat. Výsledky práce tak budou mít i praktické 
využití. 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce kombinuje modelování šíření tepla metodou konečných prvků a měření teploty pájeného spoje během 
tuhnutí. Studentovi se podařilo s uspokojivou přesností nasimulovat vlastní experimentální data. Výsledky jsou 
velmi relevantní pro další výzkum na Katedře elektrotechnologie. Student získal nové dovednosti, které snadno 
uplatní v další vědecké práci nebo v průmyslu.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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