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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Parametry tlustých vrstev v závislosti na jejich elektrickém zatěžování 
Jméno autora: Jakub Kučera 
Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 

Katedra/ústav: Katedra elektrotechnologie 

Vedoucí práce: Ing. Ivana Beshajová Pelikánová, Ph.D. 

Pracoviště vedoucího práce: Katedra elektrotechnologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student kromě teoretické rešerše, přípravy a analýzy naměřených vzorků si osvojil prostředí LabView, ve kterém 

naprogramoval a realizoval měření. 
 

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. 

Student beze zbytku splnil všechny body zadání.  
 

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. 

Ve fázi přípravy zadání přišel student s poměrně přesnou představou o náplni bakalářské práce. Student začal pracovat na 

bakalářské práci téměř bez prodlevy hned od začátku semestru. Samostatně sestavil měření pomocí software LabView a 

modulu řízeného Arduinem.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Odborné vyjadřování je na vysoké úrovni. Problematiku student popisuje srozumitelně a názorně. O dobré orientaci 

v problematice svědčí mimo jiné i vysvětlení naměřených závislostí s ohledem na rozdílné podložky a tlustovrstvého 

motivu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální a jazykové stránce bez chyb.  

 

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. 
Student uvádí 18 zdrojů, čerpal i z anglicky psaných pramenů. Zdroje jsou v textu řádně ocitovány včetně odkazů na 

převzaté obrázky. 
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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. 
Pro větší názornost by práci slušela i ukázka měření vytvořená v LabView. 

I přes relativně malou škálu druhů podložek a typů tlustovrstvých motivů byl proveden poměrně velký počet časově 

náročných měření.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

 

Student se podílel podnětnými nápady na tvorbě zadání a zpracování experimentální části obohatil i nad rámec 

zadání. Pracoval samostatně a úkoly v jednotlivých etapách práce plnil s dostatečným předstihem. Práce svědčí o 

aktivním a solidním přístupu studenta. 

Práce přinesla užitečné výsledky. Je dobrým podkladem pro další rozšíření s větším spektrem podložek a tištěných 

motivů. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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