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Problematika uvedená v předložené disertační práci s názvem: "Výzkum a vývoj 2D a 3D 

deformačních struktur lTCC pro optoelektronické aplikace" byla vypracována na školícím pracovišti 
Ústavu mikroelektroniky FEKT VUT v Brně a ve spolupráci s firmou Network group, s.r.o. 

Problematika řešená v disertační práci se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou deformačních 
elementů vyrobených technologií LTCC a praktickým využitím v oblasti optoelektronických aplikacích. 
 
Obsah práce 

Předložená práce je zaměřena do oblasti výzkumu, vývoje a výroby deformačních elementů pro 
senzory, vyrobených v technologii LTCC a určených pro optoelektronické aplikace. Pozornost je 
věnována technologickým postupům vedoucím k dosažení přesné a reprodukovatelné výroby 
mechanických komponent využitelných na standardních LTCC substrátech pro využití v senzorových 
aplikacích s vláknovou optikou.  

Jedná se o práci typicky z technologické oblasti s velkým množstvím laboratorních experimentů a 
naměřených hodnot vynášených do grafů. 

Autor při zpracování tématu disertační práce prostudoval relativně velké množství odborné 
literatury, v práci je uvedeno 87 odkazů. Bohužel v seznamu odkazů je pouze 1 odkaz na vlastní 
publikaci. Je nutné pochválit za důsledné zařazení odkazů v textu, všechny namátkově kontrolované 
jsem v textu nalezl.  

Práce je značně rozsáhlá (141 stran textu + literatura), má strukturu obvyklou pro disertační práci, 
po rozboru současné problematiky v kapitole 1. (20 stran) následuje kapitola 2 se stanovením cílů 
disertace (1 strana). Následující kapitoly 3. a 4. tvoří podstatnou část práce, přičemž kapitola 4. je 
experimentální. Oceňuji, že do práce je vloženo 9 kapitol se „Zhodnocením dosažených výsledků“ 
z předchozích kapitol.  

Kapitola 1 představuje rozbor současného stavu zkoumané problematiky, v kapitole 2 je 
formulováno 5 bodů jako cílů práce, kapitola 3 charakterizuje vlastností komerčně dostupných LTCC 
materiálů. Nejobsáhlejší kapitola 4 se zabývá experimentální části, lze konstatovat že tato kapitola 
tvoří jádro disertační práce. Dosažené výsledky práce jsou shrnuty jednak v dílčích kapitolách se 
zhodnocením předchozích kapitola a celkově v Závěru, tj kapitole 5.  

Práce je psána přehlednou formou, dominuje množství prováděných experimentů, ale částečně 
zanikají informace, co bylo zkoumáno a realizováno autorem a co je kolektivní dílo nebo co bylo 
realizováno v rámci projektu jinými autory (vzhledem k tomu, že v práci je pouze jeden odkaz na 
vlastní publikaci, lze toto obtížně určit). Práce je psána dobrou češtinou s minimem překlepů a dalších 
formálních drobných nedostatků uvedených v připomínkové části posudku. V práci autor nepoužíval 
důsledně zápis fyzikálních rozměrů podle doporoučení, použitá symbolika též není standardní. 
Bohužel je nutné vytknout i nedostatečnou kvalitu (špatná čitelnost) vytvořených grafů, drobné 
výhrady jsou uvedeny v připomínkové části posudku. 

Výsledky práce jsou celkem shrnuty v kapitole 5, kde autor shrnuje dosažené výsledky při řešení 
práce. Bohužel zde ale postrádám informace o dosažených konkrétních hlavních vědeckých 
přínosech, kterých bylo při řešení disertační práce dosaženo. Práce je standardně doplněna 
seznamem použité literatury, přehledem vlastních publikací, seznamem zkratek a symbolů (bohužel 
bez fyzikálních rozměrů), seznamem obrázků, tabulek, stručným CV autora. 
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Aktuálnost práce z hlediska současného stavu vědy a vztah práce vůči oboru disertace 
Vývoj nových typů senzorů s uplatněním LTCC technologií lze považovat za aktuální základní 

vývoj. V práci je řešena aktuální problematika analýzy a charakterizace vlastností základních 
materiálů LTCC z hlediska jejich použití především v senzorech pracujících na principu 
optoelektronických jevů s aplikací optických vláken. 

Zvolené téma má disertační charakter a plně odpovídá oboru „Mikroelektronika a technologie“. 
 
Přínos práce 

Disertant zpracoval téma disertační práce standardním způsobem, tj. od přehledu stavu 
řešeného problému, přes technologické realizace až po analýzu jejich vlastností. Řešil návrh, realizaci 
a charakterizaci deformačních elementů pro senzory vyrobených v technologii LTCC, určených pro 
optoelektronické aplikace. 

Při řešení byly použity osvědčené standardní přístupy k řešení daného problému, které vycházejí 
ze zkušeností pracoviště. Práce přinesla nové poznatky v oblasti technologických postupů výroby 
pasivních deformačních členů na bázi LTCC materiálů určených pro senzorové aplikace. 

Vyhodnocení vlastního přínosu autora je obtížné, protože informace zde splývají, je obtížné 
rozlišovat, co je autorova práce a jaká část byla realizována dalšími pracovníky (publikace s více 
autory, školitele nepočítám). Předpokládám, že většina výsledků je autorova, nicméně bych prosil o 
upřesnění autorova podílu na vypracování práce. Ačkoliv autor v hodnoticích kapitolách i v závěru 
práce vždy důsledně rekapituluje, co bylo uděláno, chybí definování, co je vlastním vědeckým 
přínosem práce (není nikde v práci jasně formulováno), bude nutné jasné autorovo vyjádření se 
k této otázce při obhajobě práce. 

Hlavní přínosy práce lze s opatrností zformulovat do následujících bodů formulovaných jako cíle 
práce: 

a) Charakterizace mechanických parametrů LTCC struktur.  
b) Analýza faktorů definujících technologický postup pro kontrolu rozměrů.  
c) Stanovení technologických postupů pro výrobu přesných deformačních struktur v technologii 

LTCC laserovým obráběním.  
d) Poznatky o výrobě jemných nosných a deformačních struktur v LTCC a tlusté vrstvě.  
e) Vytvoření teoretického základu pro výrobu funkčních vzorků pro optoelektronické aplikace.  

 
Publikování jádra práce 
 Autor předložil seznam celkem 16 publikací v časopisech a na zahraničních i tuzemských 
konferencích., kde je uchazeč uvedený 8x jako hlavní autor, z tohoto počtu jsou 2 publikace 
v časopisech a 5 na zahraničních a tuzemských konferencích. Z dalších uvedených publikací (vedlejší 
autor) jsou 2 uvedeny v časopisech, 2 na zahraničních konferencích a 3 na českých konferencích a 

workshopech a 1 práce na návrhu pro Ústav přístrojové techniky AV ČR. 

 
Vědecká erudice disertanta 

Z předložených materiálů a výsledků práce vyplývá, že doktorand se uvedenou problematikou 
podrobně zabývá řadu let, a že v ní dosáhl jistých úspěchů, o čemž svědčí např. publikované výsledky. 
Své zkušenosti získával a zároveň uplatňoval i při řešení 7 projektů, kde byl součástí řešitelských 
kolektivů. Shrnutím všech dostupných faktů a poznání o odborných aktivitách a schopnostech 
doktoranda lze konstatovat, že má předpoklady pro další odborný růst v dané oblasti, a že se jedná o 
pracovníka s odpovídající vědeckou erudicí. 
 
Formální připomínky 

Práce je po stránce formální na dobré úrovni s dobrým spisovným jazykem, s minimem 
pravopisných chyb a drobných překlepů. Je škoda, že horší grafická úroveň obrázků (grafů) snižuje 
celkový dojem z práce. K práci mám některé připomínky a dotazy uvedené v následujícím textu. 

 Seznam symbolů a zkratek: U symbolů chybí fyzikální rozměry (ačkoliv v textu práce je některé 
možné dohledat. Zkratky a symboly nejsou odděleny, snižuje to přehlednost a rychlou orientaci). 
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 Desetinné tečky místo čárek: str. 8/Tab.1.1 ( v jedné tabulce navíc tečky i čárky). 

 Nevhodný zápis fyzikálního rozměru: Např. str. 8/Tab. 1.1, V/µm má být správně V.µm-1, W/mK 
má být správně W.mK-1 apod. 

 Názvy tabulek a obrázků. Někde je za větou tečka, např. str. 46/Tab.3.6, jinde ne. 

 Grafy jsou špatně čitelné: slabé čáry, malá písmena apod. 

 Chybí informace o vynášené veličině na ose x, resp. veličina je posunuta mimo osu (str. 64/obr. 
6.4, str. 111/obr.4.50, str.119/obr. 4.56. 

 Překlepy: např. str. 63/poslední řádek “sečástečně“, str. 68/ obr.4.11 („vpálené“), str. 
139/“lasem“ místo laserem apod. 

 Str. 112/Tahové senzory. Obvykle se používá pojem „tenzometr“, v angličtině „strain gauge“. 
 
Dotazy 

 Jaká je výhoda použití optického senzoru náklonu představeného v práci v porovnání např. 
s miniaturním kapacitním akcelerometrem? 

 Str. 113/rovnice 4.27. ε je zde uváděno jako mechanické napětí (fyzikální rozměr Pa), nicméně 
z rovnice vyplývá, že se jedná o bezrozměrnou relativní změnu délky. Dále je zde uvedeno, že se 
mechanické napětí uvádí v jednotkách (µε). Prosím o vysvětlení. 

 V textu zaniká podíl autora na předložených výsledcích (vzhledem ke skutečnosti, že publikace 
jsou dílem více autorů). Prosím o definování vlastních přínosů doktoranda na výsledcích 
uvedených jako výstupy práce. 

 V hodnocení přínosu práce uvedených v dílčích kapitolách i v kapitole Závěr na str. 138 jsou 
uvedena pouze hodnocení výsledků práce, avšak v celé práci nikde nejsou zformulovány 
dosažené původní myšlenky, tj. vědecké výstupy práce. Prosím o jejich stručnou formulaci a 
podtrhnutí nejvýznamnější. 

 Počítá se s dalším návazným výzkumem a využitím dosažených výsledků práce, popř. jak a kde? 
 
Závěr 

Předložený obsah práce považuji za splněný na základě požadavků kladených na disertační práci, 
předpokládám, že uvedené výtky budou dostatečně objasněny. Předložená disertační práce je 
odpovídající, výsledky v ní uvedené lze hodnotit kladně. Disertant prokázal v práci schopnosti 
samostatné vědecké práce a orientaci v dané problematice. Publikované výsledky svědčí o uznávání 
výsledků práce vědeckou komunitou, dosažené výsledky předurčují další úspěšný rozvoj osobnosti 
disertanta.  

 
Posuzovaná disertační práce splňuje hlediska obecně uznávaných požadavků na disertační práci. 

V případě úspěšného zodpovězení zásadních dotazů práci doporučuji k obhajobě pro udělení 
akademického titulu Ph.D. 

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. 
oponent 

V Praze dne 29. 03. 2022 


