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1. Súlad s odborom dizertácie a aktuálnosť problematiky dizertačnej práce 
 

Predložená Dizertačná práca rieši niekoľko parciálnych problémov, ktorými autor poukazuje na 
rozširovanie aplikačných možností ako aj realizáciu nekonvenčného využitia nízkoteplotne 
vypaľovanej keramiky LTCC v rôznych oblastí elektroniky. Či už ide o aplikácie v tých oblastiach, kde 
sa vyžaduje odolnosť elektronických zostáv pri vyšších prevádzkových alebo ide o potrebu zvyšovania 
hustoty integrácie alebo realizáciu MEMS systémov. Doktorand tvorivo a netradičným spôsobom 
rozšíril tiež možnosti aplikácie viacvrstvovej keramiky LTCC v podobe vývoja 3 D rezistorov. 
Analyzoval tiež životnosť drôtových prepojov vo vysokoteplotných aplikáciách realizovaných na 
keramike LTCC. Zvolená téma dizertačnej práce je z tohto pohľadu v oblasti vývoja nových 
progresívnych technológií v elektronike aktuálna. Doktorand svojou prácou prispieva k vývoju nových 
metodík aplikácií LTCC keramiky. Táto téma úzko súvisí s odborom dizertácie a je to veľmi aktuálna 
téma.   

 
2. Prínos a originalita 

 

Štúdium nekonvenčných aplikácií keramík s nízkou teplotou výpalu, ktoré doktorand  vhodným 
spôsobom teoreticky zdôvodnil a prakticky realizoval, umožnilo využiť potenciál tejto keramiky pre  
rôzne neštandardné aplikácie v elektronike. Pre zvládnutie pomerne širokého spektra problematík, 
charakterizovaných v tejto práci, musel doktorand prejaviť veľké znalosti z rôznych odborov ako aj 
erudíciu pri zadefinovávaní špecifických problémových oblastí elektroniky. Išlo najmä o zadefinovanie 
hraničných technologických postupov pri neštandardnej aplikácii keramiky LTCC, experimentálne 
overenie a definovanie možností realizácie substrátov s prepojovacími otvormi, výskum spájania 
substrátov LTCC s ďalšími anorganickými materiálmi, návrh, realizáciu a optimalizáciu 3D rezistorov  
v technológii LTCC, overovanie tesnosti keramiky LTCC pre konštrukciu puzdier elektronických 
obvodov ako aj štúdium možností aplikácie LTCC substrátov pre optické aplikácie. Za originálny prínos 
považujem vytváranie trojrozmerných rezistorov v LTCC technológii. Doktorand navrhol a otestoval 
viaceré testovacie štruktúry a usporiadania prekovov, ktoré mu umožnili porovnať namerané 
hodnoty s vypočítanými a to v kombinácii s alebo bez pôsobenia vnútornej vodivej vrstvy.  Doktorand 
správne analyzoval aj nevhodné štruktúry, ktoré by neodporúčal využívať vo viacvrstvovej aplikácii 
LTCC. Túto kapitolu považujem za progresívnu a prínosnú, nakoľko dosiaľ nikde nebola dosiaľ 
publikovaná možnosť aplikovať rezistorové pasty v tvare 3 D prepojov. Overenie možnosti vytvárať 
vodivé spojenie LTCC s čipovými súčiastkami, ktoré sú určené pre prácu pri vyšších teplotách, možno 
tiež považovať za prínos. Doktorand navrhol, simuloval a prakticky zmeral rezistivitu zlatých 
a hliníkových wirebonding drôtikov, pričom sa zameral na analýzu vzniku defektov vplyvom 
teplotného zaťaženia. Tieto výsledky meraní sú zaujímavé a pre ďalšie využitie v praxi by som 
odporúčala doplniť ich ešte skúškami spoľahlivosti, resp. analýzou po dlhodobom tepelnom zaťažení.  
Za zaujímavý prínos tiež považujem príspevok k hodnoteniu odrazivosti naparovaných a sieťotlačou 
nanesených vodivých vrstiev  na povrch LTCC. Meranie nasiakavosti (vzduchotesnosti ) keramiky LTCC  
je tiež realizované originálnym spôsobom a v podstate aj tento experiment možno hodnotiť tiež 



pozitívne. Vzhľadom k tomu, že každý cieľ dizertačnej práce si vyžadoval originálny prístup, možno 
konštatovať, že všetky problematiky zvládol doktorand s použitím vlastného tvorivého prístupu. 
Riešenie stanovených problémov si vyžiadalo často aj neštandardný prístup a toto doktorand zvládol 
výborne. Závery dizertačnej práce možno považovať za prínos pre rozšírenie poznatkov v odbore 
dizertácie.  

 
Práca má priame praktické uplatnenie vo vývoji a tiež v praxi.  
 
Za najväčší prínos dizertačnej práce považujem ďalšie rozšírenie hraničných možností aplikácie 

keramiky LTCC. Práca priniesla niektoré nové poznatky, ktoré môžu v ďalšom tvoriť vedomostný 
základ pre návrh vybraných prvkov štruktúr na báze LTCC. Takto interpretované poznatky neboli 
doposiaľ nikde publikované. 

 
  

3. Publikačná činnosť a súvislosť publikácií s jadrom dizertácie 
 

Doktorand použil pri písaní práce celkom 60 literárnych zdrojov. Kapitola 2 tvorí rešeršnú časť 
práce a zameriava sa na súčasný stav problematiky. Túto časť práce považujem za prehľadne 
spracovanú.  

Za dizertabilné jadro práce považujem kapitolu 4. V tejto kapitole doktorand uvádza experimenty 
v štyroch veľkých podkapitolách, ktoré vykonal, vrátane vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov.  
Doktorand je spoluautorom viacerých vedeckých publikácií, ktoré súvisia s jadrom dizertácie. 
Niektoré publikácie boli zverejnené v databázach WOS alebo SCOPUS. 

 
  

4. Vedecká erudícia 
 

Doktorand realizoval značný objem experimentálnych prác a na základe získaných výsledkov 
stanovil podmienky pre optimálne využitie a stanovenie hraničných možnosti využitia keramiky LTCC. 
Pri realizácii experimentov sa opieral poznatky z viacerých vedných odborov.  

 
Doktorand preukáže svoju vedeckú erudíciu počas obhajoby odpovedaním na nasledovné otázky: 
1. Doktorand analyzoval technologické a priestorové možnosti usporiadania prekovov pomocou 

rezistorovej pasty vo viacvrstvovej štruktúre LTCC. Je známe, že hodnoty planárnych 
rezistorov konštruovaných hrubovrstvovou technológiou je možné vopred nasimulovať , resp. 
vypočítať. Dokážete si predstaviť, ako by sa dala hodnota rezistoru vypočítať aj v prípade 3 D 
rezistoru? S akou presnosťou by sa dal urobiť odhad hodnoty rezistoru. Nemali ste problém 
s kompatibilitou pást?  

2. Aké vidíte možnosti realizácie testov zameraných na spoľahlivosť zlatých kontaktov na 
substráte LTCC. Stanovte podmienky testu spoľahlivosti, ktorý by hodnoverne potvrdil 
správnosť doterajších experimentov.   

3. Prečo boli podľa Vášho názoru výsledky meraní odrazivosti naparených a natlačených vrstiev 
rozdielne? Bolo by možné dosiahnuť zvýšenie odrazivosti zabezpečením menšej drsnosti 
povrchu keramiky?  

4. Akú príčinu vidíte v tom, že vznikol rozdiel v hermetickosti medzi keramikou Hera Lock 2000 
a DuPont Green Tape 951 PT.   
 

 
5. Osobnosť uchádzača 
 
Doktorand ma zaujal originálnym prístupom k riešeniu množstva technologických problémov, 

pričom umne využil svoje vedomosti z oblasti hraničných možností keramiky LTCC. Celkový počet 



bodov najma za časť vedecko-výskumná činnosť vysoko prekročil požadovaný minimálny počet 
bodov. Osobnosť doktoranda Ing. Martina Klímu som mala možnosť posúdiť aj na základe jeho 
vystúpení na medzinárodnej konferencii ISSE. 

6. Záver 

Dizertačná práca splnila stanovené ciele, doktorand preukázal schopnosť práce s literatúrou, 
dostatOčnú teoretickú erudíciu i experimentálnu zručnosť. Výsledky, ktoré získal, bol schopný popísať 
matematickými modelmi a rozšíriť do oblasti praktického používania. 

Dizertačná práca odpovedá podra mójho názoru všeobecne uznávaným požiadavkám k udeleniu 
akademického titulu "philosophiae doctor - PhD" vo vednom odbore "Mikroelektronika 
a technologie". Akademický titul navrhujem udeliť po úspešnej obhajobe. 

V Košiciach: 30.11.2015 prof. Ing. Alena Pietriková, CSc., v.r. 


