
Posudek diplomové práce 
Autor: Bc. Jan Minář 

Oponent: Ing. Tomáš Přikryl 

Název: KVALITA POVRCHOVÝCH ÚPRAV DPS A OPTIMALIZACE TESTOVACÍHO KUPÓNU 

 

Volba tématu: 

Vybrané téma navazuje na sérii předchozích bakalářských prací, které se věnovaly obdobným tématům a které postupně definovaly, jakým 

směrem se bude ubírat design pájecího kupónu a metodika vyhodnocování pro tento kupón. Nosnými tématy této diplomové práce tak jsou 

povrchové úpravy desek plošných spojů, kvalitativní vyjádření jejich kondice pro odlišné environmentální podmínky, zpracování a 

v neposlední řadě kompaktní návrh a popis toho, jak vyhodnocovat kvalitu povrchových úprav, a to sice skrze navržený pájecí kupón.  

Formální náležitosti:  

Předložená diplomová práce nabývá po formální stránce všech náležitostí, které jsou pro diplomové práce vyžadovány. Práce obsahuje 

čestné prohlášení, obsah se zpracovanou teoretickou i praktickou částí, seznam použité literatury, poznámkový aparát s abstraktem 

v anglickém jazyce.  

Způsob zpracování: 

Práce působí na čtenáře velice kompaktně a celkový dojem je takový, že se jedná o jeden monotématický blok, který osvětlí problematiku 

povrchových úprav i méně informovanému čtenáři. Autor z počátku velice umně popisuje teoretické vlastnosti jednotlivých povrchových 

úprav. Uvádí vhodnost použití vzhledem k environmentálním podmínkám, výrobním nákladům a zejména z hlediska typu a druhu osazení. 

Nechybí ani přehled výhod a případných nevýhod dané povrchové úpravy. Obdobně důkladně se pak také věnuje popisu a rozdělení 

nejpoužívanějších pájecích slitin, se kterými se dnes v oblasti výroby a osazování DPS můžeme potkat.  

Pomyslným vrcholem práce jsou kapitoly s metodikou měření a s výsledky měření. V metodice měření se zabývá jednotlivými typy zkoušek, 

které jsou obsaženy na pájecím kupónu. Detailně popisuje jejich význam a pomocí teoretických aparátů vysvětluje, jak se zkoumané a 

pozorované jevy kvantifikují, např. pomocí grafů či vzorců. Každou metodu, resp. vyhodnocení dané metody poté propojuje s mezinárodní 

normou, která je v tomto průmyslném odvětví bernou mincí nebo se odkazuje na praktické zkušenosti etablovaného dodavatele chemikálií 

pro obor výroby a osazování DPS. Autor s citem rozlišuje jednotlivé druhy měření a logicky vysvětluje případné odchylky v očekávaných 

výsledcích a reálně naměřených hodnotách.  

Podněty k obhajobě:  

1. Popsat, které testovací metody se pro výrobní firmu hodí nejvíce a okomentovat proč (náklady, snadnost provedení, 

opakovatelnost apod.) 

2. Vybrat metody, které by bylo možné z kupónu pro budoucí měření odebrat.  

3. Okomentovat mezinárodní normy, které mají definovat kvalitu povrchových úprav z pohledu jejich dostupnosti a srozumitelnosti.  

Hodnocení práce:  

Zhotovenou práci považuji za velice kvalitní a povedenou jak z hlediska formálního, tak z hlediska obsahového. Velmi kladně hodnotím 

samostatný úsudek, kdy na základě naměřených hodnot a pozorování porovnává vlastnosti imerzního cínu a imerzního zlata a usuzuje, že 

imerzní cín vykazuje lepší smáčecí vlastnosti, ale pouze do prvního teplotního namáhání, kdežto zlato má počáteční vlastnosti o něco málo 

horší, ale z hlediska teplotního namáhání se jedná o velice stálou povrchovou úpravu. Nejedná se o nějakou teoretickou práci, ale o ryze 

praktický souhrn vědomostí a zkušeností, které může využít výrobní firma k reálnému ověření charakteristik a vlastností povrchových úprav 

na svých DPS. Autor spolupracoval s dodavatelskou firmou velmi aktivně a v případě otevřených otázek a úkolů přicházel s originálními 

řešeními. Počet gramatických chyb odpovídá rozsahu diplomové práce. Z hlediska výše uvedených skutečností, bych ohodnotil práci 

stupněm A–90 body.  

V Brně dne 30. května 2018 

Ing. Tomáš Přikryl 


