
Fosudek oponenta diplomové práce

Student: Bc. Klára Lounová
Téma práce,. Tisk vodivých vrstev pro Srnart textile aplikace

Bodové ohodnocení práce na základě jednotlil}ch kritérií:

přiměřenost rozsahu

ryužití odbomé literatury vztahující se k zadanému témafu

adekvátnost použiých experimentáJních postupů

zpracování l}sledků
r}.vození závěri, příp. navržení dalšího postupu

iogická stavba práce. provázanost textu s obrázkry, tabulkami apod,
citace literafury
jazyková úroveň
grafická uprava a přehlednost
prezentace dat
kvalita obrázků

Dílčí hodnocení: B
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S]ovní hodnocení zaměřené na splněníjednotlivých cilů, přínos práce ajejí celkovou úroveň:

Studentka v DP splrrila všechny body zadání. Provedla rešerši tlkající se oblasti texti]rrích materiáiů a jejich
potiskovatelnosti v souvislosti s vodivými materiály. V rešerši byla představena šřoká škála pro mne velmi
zajttnaých a neoblyklých texti]ních substrátů. Samotná experimentálaí část práce byla zpracovana pečlivě a
systematic§. Bylo zkoumáno dostatečné množství vlastností charakterizujících vodivost tištěných wstev na
textilních substrátech. Ziskané v}sled§bylyprezentovány dostatečnějasně.
Celkově je práce na dobré úrowi, bez gramatic§ch a §pografic§ch chyb, zabyvá se tématem a poskyhrje veimi
zajanaý pohled na řešenou problematik-u.

Otázý pro obhajobu:

jaký Rp vodivé formulace je podle vás nejvhodnější z hlediska poměru cenďvýkon? (sťíbro, měď, uhlík,
pol1n,nery...)

Z jakéllo důvodu nebyly pro potisk skoro vůbec použi§ formulace 5_1 l a PE874, jak uvádí tabul§ 1 a2 na str,. 32?

Z jakého důvodu vykazuje Motiv 2 na subshátu Polyester (Intercolor) násobně qršší powchový odpor než ostatní

motir.y? Uvedeno na Obr. 19 na str. 46.

Z jakého důvodu lykazuje Motiv 4 vr. azně qzšší povrchový odpor v podstatě na všech substrátech na Obr. 48, str.
'76 aObr.50, str.78?
Na Str. 79 píšete, že nejtenčí iinka je Motiv 4. ale podle obrázku motivů (Obr. 3) na str. 3 i by mělo jít o Motiv 3 ,

prosím o komentař.

Celkové hodnocení;

Závěrečná práce Bc. Kláry Lounové splňuje zadání,
doporučuji ji k obhajohrě a navrhuji klasifikovat stupněm B.

V Slušticích dne 2'l.srpna 2020 ' 
-'

ing. Jan Bourek, Ph.D
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