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Problematika uvedená v predloženej dizertačnej práci s názvom "Propojovací technologie pro 3D 
elektronické a mikroelektronické konstrukce" bola vypracovaná na Ústave mikroelektroniky FEKT VUT 
v Brně v nadvaznosti na riešenie 5 projektov (grantov) a v rámci činnosti centra CEITEC. 

Problematika riešená v dizertačnej práci sa zaoberá výskumom v oblasti aplikačných možností 
spájkovaných prepojovacích štruktúr pre použitie predovšetkým v oblasti 3D štruktúr na báze keramiky 
LTCC, na báze naparených i galvanicky upravených plóšok a tiež guróčok spájky s pevným jadrom. 

Obsah práce 
Predložená práca je zameraná na oblasť výskumu nových možných prepojovacích postupov prevažne 
keramických substrátov na báze keramiky LTCC od firmy Heraeus s hlavným akcentom na prepojovacie 
viacvrstvové systémy. Práca poukázala na možnosti zvýšenia odolnosti voči termo-mechanickým 
vplyvom takýchto prepojov a to na princípe aplikácie tzv. "prekryvnej" vrstvy LTCC s otvormi cez motív 
so spájkovacími ploškami za súčasného vzniku "dimpled" štruktúry. Doktorand sa v práci zmieňuje tiež 
o možnosti laboratórneho vytvárania medených štruktúr na povrchu LTCC keramiky. Zaujala ma 
myšlienka využitia zostáv nespájkovej masky v spojitosti s naparenými a galvanicky zosilnenými 
vrstvami, ktoré viedli k vytvoreniu vermi kompaktnej viacvrstvovej štruktúry na jednom nosnom 
substráte. Nejde teda len o jednoduché prepoje premosťujúce dráhy vodivých ciest, ale tiež 
o vytvorenie medených platforiem pre osadenie súčiastok, ktoré by redukovali termo-mechanické 
pnutia počas teplotných zmien. 

Práca má na štandardnú štruktúru, ktorá je typická pre dizertačnú prácu, pričom ide o pomerne 
stručnú časť zameranú na prehrad súčasnej problematiky a rozsiahlu experimentálnu časť. 

Z experimentálnej časti je zrejmé, aké verké množstvo experimentov doktorand v priebehu štúdia 
realizoval a to napriek róznym objektívnym problémom, ktoré sa v priebehu realizácie jeho prác 
vyskytli. Autor práce navr_hol nový spósob prepojovania 3D štruktúr, ktoré sú na báze keramiky LTCC 
a sú vhodné pre mikroelektronické konštrukcie. 

Práca je napísaná takou formou, že niekedy sa na prvý pohrad zdá, že ide o kompiláciu róznych 
informácií, ktorým chýba logika a patričné zdóvodnenie. Na druhej strane, mnohé dielčie problémy, 
riešené v experimentálnej časti, by bez autorovej vynikajúcej vedeckej erudície nebolo možné 
zvládnuť. Z tohto pohradu by som považovala za vhodné poukázať pri obhajobe zreterným spósobom 
na to, čo je vedeckým prínosom tejto práce. V práci tiež oceňujem prehradné spracovanie simulácií 
namáhania róznych typov spojov. Tiež pozitívne hodnotím odkazy na vlastnú a pritom bohatú 
publikačnú tvorbu. Obrázky a grafy sú na dobrej úrovni. 

Aktuálnosť práce z hl'adiska súčasného stavu vedy a vzťah dizertačnej práce k odboru 
lde o aktuálnu, dosiar nikde nepublikovanú problematiku, dotýkajúcu sa 3D elektronických a 
mikroelektronických konštrukcií, ktorá obsahuje množstvo inšpiratívnych myšlienok, ktorými sa, ako 
sám autor uvádza, otvorili dvere a priestor pre ďalšie nové postupy, ktoré sú využiterné v priemyselnej 
praxi. 






