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Aktuálnost zvoleného tématu  

Zadané téma je bezpochyby aktuální. Po euforii v osmdesátých letech byla 

technologie elektroluminiscenčních panelů krátkodobě opuštěna, v současné době 

se však, s využitím nových technologických a materiálových možností, vrací. Velmi 

významný je i pokrok v popisu a pochopení mechanismů, které se zde uplatňují. 

Možnost hromadné výroby levných a úsporných světelných zdrojů používajících  

dostupné materiály a umožňujících netradiční aplikace je z mnoha hledisek zajímavá.   

Splnění cíle dizertace 

Hlavním cílem posuzované práce bylo nalezení metodologie pro reprodukovatelnou 

přípravu elektroluminiscenčních panelů založených na práškových luminoforech. 

Vedlejšími cíli byla identifikace typických problémů této technologie, dosažení dlouhé 

životnosti a ověření možnosti změny spektrálního složení emitovaného záření.   

Takto stanovený cíl dizertace byl splněn.   

Metody zpracování 

Zvolený postup řešení, použité technologie a metody zpracování výsledků byly pro 

zamýšlený cíl zvoleny správně.  

Na rozdíl od standardní struktury dizertační práce je “Cíl práce“ definován již 

v úvodní kapitole v kapitole “1 AIM OF  DISERTATION THESIS“. V dalších třech 

kapitolách je shrnut současný stav použití elektroluminiscenčních panelů, 

mechanismů, které se zde uplatňují a technologií pro jejich přípravu. V souladu se 

zaměřením práce je zde nejvíce prostoru věnováno tiskovým technologiím a 

technologii sítotisku. V kapitolách 5 a 6 jsou ještě vyjmenovány použité měřicí 



metody, vysvětleny základní pojmy z optiky, je zde popsáno lidské vnímání 

viditelného záření a jsou definovány radiometrické a fotometrické veličiny. Současný 

stav problematiky, shrnutý v kapitolách 1 – 6, je napsán velmi úsporně, dle mého 

názoru však obsahuje potřebné informace.  

Popis přípravy elektroluminiscenčních panelů sítotiskem, jejich diagnostika, zkoušky 

životnosti a popis experimentů se změnou spektrální charakteristiky jsou popsány 

v rozsáhlé kapitole “7 PROCESSING CONDITIONS AND OPTOELECTRONIC 

PROPERTIES OF FULLY PRINTED PANEL“. K přehlednosti této kapitoly přispívá 

rozdělení textu do podkapitol podle příslušných experimentů a shrnutí výsledků 

dílčích experimentů na konci příslušných podkapitol.  

Příprava vzorků, provedené experimenty i jejich vyhodnocení proběhly v souladu se 

zadáním práce. Výsledky jsou konsistentní a navzájem si odpovídají. Dle mého 

názoru zde nejsou fatální chyby nebo závažná opomenutí. Mám výhrady pouze 

k filosofii provedení testů životnosti popsaných na stranách 60 až 61. 

Pro testy životnosti byly vybrány dvě modifikace zapouzdření a u modifikace, kde 

byly pravděpodobné horší výsledky, bylo provedeno testování také na zvýšeném 

kmitočtu a příslušný vzorek v testu dopadl nejhůře. Na takto sestavený test je třeba 

nahlížet nikoli jako na test životnosti, ale spíše jako na pokus o důkaz správnosti 

závěrů autora o závislosti životnosti vzorků na konstrukčním uspořádání a 

provozních parametrech.  

Zpracování textu dizertační práce 

Předložená práce má 84 číslovaných stran, včetně seznamu literatury. V seznamu 

literatury je citováno 93 pramenů, včetně jedné publikované a jedné přijaté publikace, 

kde je  autor práce uveden jako hlavní autor.  

Výsledky jednotlivých experimentů jsou uváděny ve formě grafů a tabulek. Popis pod 

obrázkem je však u některých obrázků nedostatečný pro pochopení a je nutné 

příslušné informace dohledávat v textu.  

Drobným nedostatkem je častý výstkyt prázdných mist na stránkách uprostřed 

kapitol.  

Nedostatky v textu práce:  

Práce je psána v angličtině, text je zpracován na standardní úrovni a je dobře 

srozumitelný.  Jsou zde však také drobná opomenutí, z nichž jako příklad uvádím:  

Str. 28: Tabulka 2a přetéká mezi stránkami.    

Str. 49,  Tabulka 7: Z textu není zřejmě, zda se jedná o měření odporu na čtverec 

v různých místech na jedné vrstvě nebo o měření odporu na čtverec na souboru 

jedenácti vzorků. 

Str. 54, obr.31 : Označení a,b,c,d,e  v jednotlivých variantách je velmi špatně čitelné.  

Str. 65: Obr 39 má legendu až na další straně.  



Otázky k obhajobě  

1) Bylo by možné na závislost elektroluminiscence uvedené v obr.30 na str. 53, 

případně obecně na závislost elektroluminiscence na tloušťce luminoforu, aplikovat 

Lambertův zákon? 

2) Jaké mohou být důvody závislosti životnosti vyrobených luminiscenčních panelů 

na kmitočtu napájecího napětí? 

Závěr 

Výše uvedené formální nedostatky v textu a nestandardní členění práce do kapitol 

celkovou úroveň předložené dizertační práce významně nesnižují. Podstatné části 

práce byly publikovány a práce je nepochybně přínosem pro studium a rozvoj 

problematiky elektroluminiscenčních panelů a přeneseně také pro rozvoj oboru 

fyzikální chemie, ve kterém byla práce zadána.   

Dosažené výsledky i forma jejich zpracování odpovídají požadavkům kladeným na 

dizertační práce. Lze tedy konstatovat, že pan ing. Michal Hrabal vypracováním své 

dizertace schopnost samostatné vědecké práce prokázal.  

Práci pana ing. Michal Hrabala doporučuji k obhajobě.  

 

V Brně dne 22.5.2019          

                                                                            prof. ing. Jaroslav Boušek, CSc. 

 

 

 


