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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Studie růstu intermetalických vrstev 
Jméno autora: Bc. Jakub Slavata 
Typ práce: diplomová 
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Katedra/ústav: Katedra elektrotechnologie 
Oponent práce: Ing. Jan Martínek 
Pracoviště oponenta práce: Krajská Nemocnice Liberec 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je přiměřené v rámci rozsahu diplomové práce. Praktická část je pak náročná vzhledem k nutnosti velkého počtu 
vyrobených vzorků a jejich následnému vyhodnocení, tudíž zadání celkově hodnotím jako náročnější.  

 

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. 

Diplomová práce zadání splňuje v plném rozsahu. Všechny stanovené cíle byly splněny a vyhodnoceny. 

 

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

Všechny zvolené přístupy k problematice růstu intermetalických vrstev jsou naprosto korektní v rámci laboratorních 
možností katedry. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Všechny zvolené přístupy k problematice přilnavosti mědi k laminátovému substrátu jsou naprosto korektní v rámci 
laboratorních možností katedry. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce neobsahuje žádné závažné nedostatky. Struktura a formát práce je přehledný. Po jazykové stránce je práce velice 
dobře čitelná a vše je srozumitelně vysvětleno. 

 

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. 
Dvacet citovaných zdrojů považuji za dostatečné množství. Zdroje byly použity smysluplně a správně tak vedly k objasnění 
problematiky a efektivnímu provedení praktické části. 

 

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. 
Velmi pozitivně hodnotím autorovu trpělivost při přípravě, pájení a dokumentování výbrusů bez použití automatizace. 
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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. 
 

Diplomová práce velice dobře pojednává o tématu růstu intermetalických vrstev včetně simulovaného stárnutí za 
zvýšené teploty, přičemž porovnává tři vybrané faktory, které by měly růst ovlivňovat. 

 

Teoretická část je výstižná a stručná. Pro uvedení do tématiky je naprosto dostačující a vynechání „vzorečků“ 
nějak nesnižuje technickou úroveň. Snad jen téma povrchových úprav pájecích plošek by si zasloužilo krátký popis, 
jelikož se jedná o zmiňovaný faktor růstu, byť není předmětem zkoumání této práce. 

 

Praktická část přesvědčivě prokázala autorovu trpělivost a pracovitost během přípravy 360 vybroušených vzorků 
analyzovaných na elektronovém mikroskopu. Takto vysoký počet není samozřejmostí ani během komerčních 
studií a zaslouží pochvalu. Velice dobře se také podařilo naměřené hodnoty kvantifikovat a vyhodnotit. Výsledek 
je díky tomu srozumitelný i bez hlubší znalosti problematiky, což opět ukazuje na vysokou kvalitu práce. Jedinou 
malou výtkou by mohl být fakt, že není zmíněn referenční výbrus DPS bez pájky, pro ověření samotné DPS jako 
materiálu od výrobce. 

 

Vzhledem k prokázanému růstu tloušťky intermetalických vrstev by bylo zajímavé se dozvědět, jak se zvýšená 
tloušťka projeví na mechanických a možná i elektrických vlastnostech pájeného spoje. Další výzkum efektu 
intermetalických vrstev na elektromechanickou kvalitu by jednoznačně stál za zvážení a tato práce může hrát roli 
dobrého odrazového můstku pro pokračovatele. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Dotazy: 

1) Na obrázku 15 jsou 4 vzorky s různými typy tavidel po přetavení. Vizuálně se z fotografie zdá, že 
množství přetavené pájky je na každém vzorku jiné. Máte nějaké vysvětlení, zda se jedná o klam, a 
pokud ne, tak kam se pájka vytratila? 

2) V kapitole 3.2.4. je správně diskutován faktor velikosti pájecí plošky. Dokázal byste alespoň intuitivně 
odhadnout, zda při větší pájecí plošce (např. 8x8mm) nedojde k výrazné změně, a velikost pájecí plošky 
nezačne představovat důležitý faktor pro růst intermetalické vrstvy?  
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