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Při posuzování disertační práce jsem vycházel ze skutečností uvedených v předložené 

disertační práci, aktuálnosti tématu, způsobu a metod řešení, dosažených výsledků, způsobu 

zpracování práce a dalších mně známých skutečností. 

 

a) Význam disertační práce pro obor a aktuálnost zvoleného tématu 

Problematiku uvedenou v předložené disertační práci lze považovat za aktuální a v současné 

době rozvíjenou zejména ve spojení s rozvojem nových technologických přístupů v 

mikroelektronice, s využíváním elektronických zařízení ve stále náročnějších prostředích a za 

stálého zvyšování spolehlivosti elektronických systémů. Téma práce odpovídá oboru 

disertace. 

 

b) Zvolené postupy řešení problému, použité metody zpracování 

Předložená práce je zaměřena na problematiku spolehlivosti pájených spojů. Pro její řešení 

disertant využívá standardní metody laboratorní práce vyznačující se náročností na pečlivost a 

opakovatelnost operací a především náročností na čas strávený při realizaci dílčích problémů. 

Pro ověření teoretických předpokladů používá měření vlastností navržených a realizovaných 

testovacích struktur. V práci je používán jednoduchý matematický aparát, skládající se z 

obecně známých vyjádření. 

Práce napsaná na 82 stranách je rozdělena do pěti částí. Disertantem stanoveným hlavním 

cílem práce je nalezení souvislostí mezi spolehlivostí pájeného spoje a veličinou 

nedestruktivně měřitelnou přímo na plošném spoji, dalším cílem je predikce spolehlivosti a 

stanovení úrovně, kdy lze pájený spoj považovat za již nespolehlivý. 

V kapitole 2 Úvod do problematiky na 30 stranách autor uvádí základní principy pájení 

v elektronice, v současnosti používané materiály a přehled nejčastějších defektů. 

Kapitola 3 Dosavadní vývoj v oblasti testování pájených spojů na sedmi stranách uvádí 

přehled převážně normami stanovených metod, jimiž lze zkoumat kvalitu pájeného spoje. 

Jádro práce je v kapitole 4 Použité experimentální metody studia pájených spojů, kde autor na 

36 stranách popisuje vlastní experimenty, jimiž chtěl posuzovat spolehlivost pájených spojů a 

také jejich výsledky.  

Pátá kapitola Závěry a přínosy dizertační práce o třech stranách textu shrnuje výsledky 

disertantovy práce a jako splněný hlavní cíl disertace stanovuje určení spektrální hustoty 

fluktuace napětí (SHFN) jako metodu vhodnou pro určení spolehlivosti pájeného spoje 

nedestruktivním způsobem přímo na plošném spoji a doporučuje i hranici uvedené metriky, za 

níž lze spoje považovat za nespolehlivé 

Práce je doprovázena 41 odkazem na použitou literaturu, přehledem autorských publikací, 

seznamem symbolů, veličin a zkratek, seznamem obrázků a tabulek, životopisem autora a 

dvěma přílohami. 

 

c] Splnění sledovaných cílů disertační práce 

Cíle práce jsou definovány na straně 3. Pro řešení disertační práce bylo 

autorem stanoveno jako hlavní cíl „nalezení souvislosti mezi spolehlivostí a nějakou 

veličinou, kterou lze nedestruktivně měřit přímo na pájeném spoji“. 



Vedlejšími cíli bylo „nalezení způsobu využití měřených dat pro predikci spolehlivosti 

pájeného spoje a nalezení úrovně, kdy lze považovat pájený spoj za nespolehlivý“. Uvedené 

vytýčené cíle práce byly splněny a jsou v disertační práci rekapitulovány spolu s přínosy 

práce na straně 68 až 90. 

 

d) Výsledky disertační práce a nové poznatky 

Podle stanovených cílů shromáždila disertační práce nové poznatky v oblasti pájených spojů a 

jejich spolehlivosti. Práce je hlavně z hlediska praktického využití přínosná, za přínosy k 

dalšímu rozvoji oboru lze v práci považovat použití metody spektrální hustoty fluktuace 

napětí (SHFN) jako metody vhodné pro určení spolehlivosti pájeného spoje nedestruktivním 

způsobem přímo na plošném spoji a doporučení její hraniční hodnoty, za níž lze spoje 

považovat za nespolehlivé. Škoda, že v závěru práce chybí porovnání dosažených výsledků s 

výsledky uváděnými v odborné literatuře. 

 

e) Vyjádření k systematičnosti, přehlednosti, formální úpravě a jazykové úrovni 

disertační práce 

Práce je psána přehledně a velmi dobrou češtinou.  Obrázky a tabulky použité v práci mají 

jednotný grafický charakter a dobrou grafickou úpravu. Slabou stránkou práce je časté 

nesprávné uvádění hodnot a jednotek veličin v rozporu s ČSN 01 6910. 

 

f) Vyjádření k publikacím disertanta 

Disertant v práci uvedl seznam pěti uvedených vlastních publikací a výsledků vědecko‐
výzkumné práce, tři práce publikoval samostatně (1 na uveřejnění čeká), ve dvou pracích je 

spoluautorem. Publikace souvisí s tématem disertace. Jádro práce je obsaženo zejména 

v publikaci Vliv izotermálního stárnutí na spolehlivost pájeného spoje ve Slaboproudém 

obzoru. 

 

g) Dotazy a připomínky k disertační práci 

Připomínky formálního charakteru: 

1. V seznamu použitých symbolů chybí uvedení jejich fyzikálních rozměrů, symboly jsou 

sice někdy v textu včetně fyzikálních rozměrů, ale jako jediné řešení to není přehledné. 

2. V seznamu zkratek schází SVH. 

3. Drobné překlepy v textu (např. str. 5 -  energií místo energie, str. 14. - upravováno místo 

upravována, str. 24 -  nastavená místo nastavení, str. 17 a 54 – ImSn místo Imm Sn). 

4. Fyzikální rozměr včetně % se píše odděleně od vlastního čísla (v textu jsou procenta 

psána často dohromady), opakuje se na více místech. Podobně nesprávně jsou psány i 

hodnoty jednotek veličin (např. 13°C, 125° C, 1µm).  

5. V obr. 4.14, 4.15 a 4.20 jsou jednotky veličin uvedeny za lomítkem místo v závorkách. 

6. Str. 71 - na obr. 16 není jehlové pole, je na obr. 17. 

7.  V textu práce nebyly nenalezeny odkazy na publikace [14], [31], [32], [37]. 

 

Připomínky a dotazy věcného charakteru: 

1. Vědecké výsledky (přínosy) bývají obvykle konfrontovány s výsledky uváděnými v 

literatuře (např. v závěru práce), toto v práci chybí. V závěru práce postrádám porovnání 

dosažených původních závěrů práce s informacemi uváděnými v literatuře. 

2. Str. 48 a obr. 4,5 – Osazení a pájení měděného válce probíhalo bezprostředně po oříznutí 

izolace, tedy bez čištění? 

3. Prosím, popište detaily obr. 4.8. 

4.  Str. 54 – „zatímco tloušťka všech povrchových úprav po 2. stárnutí roste pouze mírně, 

tloušťka povrchové úpravy ImSn v kombinaci s pájecí pastou SAC 305 roste téměř 




