
&+,.Ě ,Ě€*f_

Posudek yedoucího diplomové práce

Student: Bc. Klára Loun
Térrra práce: Tisk vodilých vrstey pro Smart textile aplikuc"

Bodor.é ohodnocení práce na základč jednotlirjch klitérii:

aktivita. iniciativa
samostatnost. ill,ence
sclropnost zor_qanizovat si práci ke splnění časor,ého ron-rhu
množstr"í r,r,konané praktické pláce, zt,učnost. pečlilost
schopnost apl ikovat studiern získané poznatk},

využití odborné literatr-rr,v r,ztalrující se k zadanému tématu

schopnost navrhnout experimentální postup1 k řešení práce

n ládnutí erperimentáiních metod" softrvarorr ch apiikací apod.
schopnost utřídit" áodnotit a sl,stematick1, zpracovat získané r,lsledk1
schopnost r,r.r,odjt závěry,

logická stavba pr,áce" pror,,ázanost tertu s obrázk1,. tabulkami apod.

citace 1itelatury
ja4.,ková úroveň
grafická úpral,a a přehlednost
prezentace dat

kvalita obrázků
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Dílčí hodnocení: lyborně-nl

Slovní hodnocení zaměřené na spinění jednotlii,ych cílů. přínos práce a její celkovou itloveň:

Diplollová práce Klá_r, Loun, je zaltlěřena na oblast tisku vodivých cest na textilní nratetiál1,. kter,é se r,l.užíl,ají v
aplikacích pro chltr,é textílie. V teoretické části studentka uvedla t_,-pické tertilní materiál;,. které se použír,ají pro oblast
chltrj'clr textiliÍ. vČetně v),braných tl,pů bio textilií, Jsou zde uvedenr,i tiskoi,é teclrnologie.jež se vlužir.,ají při tisku
vodir,ých drah na textil.
V erperimentální práci se studentka r,ěnol,ala tisku vodir ých drah na 62i yý,rlojor,ých i kornerčních elastomerních
kornpozitů se stiíbrnými i uh]íkolími částicemi. Na tkaných textilních substrátech, jako bavlna" polvestel. ale i netkaných
sintetic§ch tkaninách připravila testovací obraz ce za rízný,cb tiskových podmínek. 8111, použiq, dvě tiskor,é techni§, a

další proměnnor.t b1,1a i úpral,a textilie porrroci e lastotnemího prineru. Erperinrerrťr,. tak představovai1,, obsáhlou matici
lzorků. ktelé studentka hodnotila předevširn po stránce elektric§ch vlastností, B,r,l sledovarl i vliv mechanickéiro
namáhání ohvbem a průtahem na stabilitu elektric§ch charakteristik vodir,ých drah. Z proi,edeni,ch experimentů br,la
získána řada cenných výsledků, které studentka pečlir,ě zpracovala a okonentovala.
Autorka zár'ěrečné ptáce k přidělerrému tématu přistupovala s ve l§m zájmerl a pracovala velmi pe člivě. Dí§ svénru
přístupu. tak v}tvořila obsahenr velmi kvalitní práci na zadané tér-rra. jenž podn,huje i solidní lblmální a grafická 1116r,eň.

Celkor,é hodnocení:

Záyérečná práce Bc. KIára Loun splňu je zadáni,
doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ktasifikovat stupněm rýborně-m. J

\ Pardubicrch dne 7. zaří ]0]0
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