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Posudek: 

 Student řešil problematiku vizuálního porovnání bezolovnatých spojů pro různé 

materiálové kombinace a prakticky realizoval dílčí technologické zkoušky.  

Student rozdělil práci do 9 kapitol  Po krátkém úvodu se v teoretickém rozboru 

zabýval pájkami, pájením, tavidly i zkoumáním defektů pájených spojů. Klíčové defekty 

pájení jsou rozebrány podrobně. Velkou pozornost student věnoval praktické části, kde 

prokázal i poměrně vysokou odbornou zdatnost při přípravě experimentů i vlastních měřeních 

a je zřejmé, že se v zadané problematice poměrně dobře orientuje. 

 

Bakalářská práce je psána odpovídající odbornou terminologií. V práci se vyskytují 

gramatické chyby i překlepy, např. 

v tab.1: (% hlaidů), správně mělo být halidů 

str. 10, 3. ř. odspodu: patern planting, správně mělo být pattern plating. 

. 

Grafická úroveň práce je na velmi dobré úrovni a názorně doplňuje rozebíranou 

problematiku. Student zpracoval bakalářskou práci přehledně a výstižně.  

Rozsah literatury je přiměřený pro bakalářskou práci, ale pro rešeršní pohled na 

bezolovnaté pájení, jak je uvedeno v zadání, je 12 citací poměrně málo. V práci jsou uvedeny 

odkazy na původní zdroj informace. 

 

K práci mám následující připomínky: 

- některé kapitoly jsou obsahově nevyvážené, např. problematice optické inspekce 

bylo v teoretické části věnováno poměrně málo pozornosti 

- větší pozornost mohla být věnována i diskuzi dosažených výsledků a vyhodnocení. 

 

Doplňující otázky: 

1) Navrhněte alespoň 5 zlepšení v prováděných experimentech pro minimalizaci chyb 

měření, jak jste uvedl v kapitole 5.4. 

2) Jak ovlivňuje dusíková atmosféra povrchové napětí pájecích slitin. 

 

Problematika bezolovnatého pájení je velmi aktuální pro současný elektrotechnický 

průmysl. Práce je rozsáhlá z pohledu zpracovaných experimentů. Zajímavé a přínosné jsou 

výsledky pájení v ochranné dusíkové atmosféře s rozdílným podílem zbytkového kyslíku. 

Celkově lze hodnotit práci jako obsahově přínosnou, původní a inspirativní pro zvyšování 

kvality bezolovnatého pájení. 

 

Lze konstatovat, že předložená práce i přes výše uvedené připomínky, splňuje zadání.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci slovem 

 

„velmi dobře“ (82 body) 

 

V Brně dne 5. 6. 2012     zpracoval: ing. Jiří Starý, Ph.D. 


