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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  „Tištěné tenkovrstvé kapacitory na flexibilních substrátech“ 
Jméno autora: Bc. Vojtěch POVOLNÝ 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra telekomunikační techniky 
Oponent práce: Ing. Josef Náhlík, CSc 
Pracoviště oponenta práce: Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav 126 - Inženýrství pevných látek 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je náročnější zejména požadavky na realizační část a požadavkem optimalizace přípravy tisku kapacitorů.  

 

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. 

Zadání bylo nesporně splněno. Problematika tištěných kapacitorů je řešena v náležité šíři jak po stránce teoretické, tak 
experimentální. Práce je navíc rozšířena o tištěné RC obvody a jejich vlastnosti. Rovněž studium křížení vodivých cest 
zadání nepožaduje, ale pro praxi je velmi důležité. 
 

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

Postup je do značné míry motivován zadáním. Autor postupuje logicky od studia metod tisku přes vhodné inkousty a 
vhodné technologické kroky k optimálnímu návrhu finálních vrstev a pasivních součástek. Detailně se zabývá kapacitory 
jak se strukturou interdigitální, tak MIM. Důležitou pozornost věnuje jak vodivým, tak izolačním vrstvám s nízkoteplotním 
zpracováním s ohledem na substrát. Detailně zkoumá jejich charakteristiky a cíleně se snaží naměřené hodnoty srovnávat 
a interpretovat. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce má nesporně velmi vysokou odbornou kvalitu a poskytuje veliké množství teoretických, a především 
experimentálních dat, a to jak z technologie přípravy, tak měření charakteristických vlastností kondenzátorových struktur 
realizovaných inkoustovým tiskem. Použití RLC můstku HAMEG 8118 ve čtyřvodičovém zapojení (jak naznačuje obr. 9 v 
příloze) umožňuje eliminovat vliv připojovacích kabelů.  Frekvenční závislost kapacity je potom třeba hledat v parazitních 
vlastnostech struktury samé. To ale může být námětem na samostatný výzkum. Je třeba si uvědomit, že výše uvedené 
ovšem obecně neplatí při použití generátoru RIGOL DG 1022 a osciloskopu Agilent Infinium 54833 D, kde přívody mohou 
výsledky zjištěné u RC obvodů významně ovlivnit. Velmi oceňuji, že si autor uvědomuje i jistý statistický charakter 
přípravy kapacitních struktur, a proto příslušnou sestavu realizoval vždy nejméně pětkrát (viz tvrzení na str. 28). Je proto 
poněkud škoda, že kromě průměrné hodnoty kapacity neuvádí i její rozptyl, který by charakterizoval reprodukovatelnost 
technologického postupu přípravy. K vysvětlení "propadu" u vzorku 5 na str. 29 by bylo třeba tento vzorek detailně 
zkontrolovat, popřípadě sestavit co nejvěrnější náhradní schéma a to analyzovat (kmitočet 1 kHz nelze považovat za 
stejnosměrné napětí). Výše uvedené poznámky budiž spíše námětem pro další výzkum. Vysoká odborná úroveň 
předložené práce s velkým množstvím relevantních a cenných dat je tím nedotčena. Spíše oceňuji snahu autora naměřené 
parametry a jejich závislosti také důsledně interpretovat (interpretace je vždy riziková, ale nutná).  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
K formálním zápisům a typografické úrovni práce žádné zásadní připomínky nemám. Rozsah práce odpovídá 
prezentovaným faktům. Drobné chybičky jako na str. 20 v tab. 3 objemová vodivost se udává v S/m nikoli v %, nebo 
cyklická záměna hloubky vniku v tab. 4 na str. 25 apod... Použité slangové výrazy jako např. "fotky" místo "fotografie" na 
str. 23, 49, ... . Drobné evidentní překlepy a tvaroslovné či gramatické chybičky zmiňovat netřeba. Výše uvedené vysokou 
úroveň předložené práce nikterak nesnižuje, spíše polidšťuje.  

 

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 důsledně separuje fakta převzatá z cizích zdrojů (náležité citace) a výsledky vlastní, zejména experimentální. Rozsah 
a kvalitu použitých zdrojů považuji za dostatečnou zadanému úkolu a vytčeným cílům. 
 

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. 
Autor disponuje mimořádnou experimentální zručností. Mimořádně si cením jeho interpretačních schopností 
naměřených dat. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Předloženou prací s velmi vysokou odbornou úrovní autor nesporně prokázal své tvůrčí inženýrské schopnosti 
řešit náročné úkoly současné praxe v elektronice. Velmi si cením též schopnosti zamýšlet se nad svými 
experimentálními výsledky, prakticky je hodnotit a interpretovat. Práci proto jednoznačně doporučuji k 
obhajobě. 
 
Dotaz: Jaké jsou blízké perspektivy konkrétního využití inkoustového tisku na pracovišti zadavatele?   
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm:  A - výborně. 
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