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Posudek oponenta diplomové práce

Student: Bc. Kristián Petruf
Témapráce: Tiskflexibilních elektroluminiscenčních

obsahu

Bodové ohodnocení práce na základě jednotlilych kritérií:

přiměřenost rozsahu

ryužití odborné literatury vrtahující se k zadanému tématu
adekvátnost použiých experimentálních posfupů
zpracováttí ýsledků
lyvození závěrťl, příp. nawženi dalšího postupu
logická stavba práce, provázanost textu s obrázky, tabulkami apod
citace literatury
jazyková uroveň
grafická úprava a přehlednost
prezentace dat

kvalita obrázků

Dílčíhodnocení: výborně

panelů pro zobrazení informačního
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Slovní hodnocení zaměřené na splněníjednotliuých cílů, přínos práce ajejí celkovou úroveň:

Student v diplomové práci splnil všechny požadavky dané zadáúm. Práceje celistvá, logicky uspořádaná, perfektně
graficky zpracovatá. Práce se zabývala vývořením elektroluminiscenčních panelů (segmentové a maticové)
sítotiskem a lyhodnocením jednotlivých parametru (materiály, počty wstev, způsob tisku vrstly, ředění...)
ovlivňujících vlastnosti panelu (funkčnost, jas, odstín...). Student přistupoval k problémům systematicky, poznatky
pečlivě analyzoval, popsal možné příčiny, nawhl další řešení a to následně použil. Vydzvihnout musím náwh a
rn-foobu stolku pro upevnění panelu a zapojeni el. proudu. Je ztejmé, že student se práci věnoval samostatně a získal
velké množství praktických i teoretických znalostí v dané problematice.
Téma práce j e zajtnavé a aktuální, tištěná elektronika bude v budoucnu pro polygrafii nesporně důleŽitrm
Segmentem trhu. Práceje dobře zpracovávaztypografického hlediska, dokonale z hlediska grafického (použití
modré barly), vzhledem k použití slovenštiny nehodnotím gramatíku. Seznam literatury a způsob citací je zdaÍilý,
odpovídající platn;inn normám' použité zdroje jsou růmorodé avyváŽené.
Diplomová práce je přínosem v oboru, student otestoval velké množství materiálů pro v,_foobu

elektroluminiscenčních panelů a jejich kombinací a definoval postup tisku (předtěr a tisk mokrá do mokré), jenž
prokazatelně zlepšuje homogenitu Wstvy a tím její jas' Práce může sloužit jako podklad pro další výzkum v
oblasti tištěné elektroniky v polygrafii.

Připomínky:
- některé obrázl<y (obr 7, 10, 1 1, 72,25,26,33,34,'7 4 a 90) jsou příliš nahuštěné do textu, bez mezery od bloku
texfu, coŽ je opticky nepříjemné

- u obr 38 a 39 je v jejich popisu uvedeno' že se jedná o segmentové displeje, ale nadpis obrázku i samotné
vyobrazení se tyká diplejů maticoých

- v tabulkách (Tab. 9 a dál) obsahujících nárůstjasu vlivem napětí neníjasné,jak byl nárůst počítán, nárust z
hodnoty l5,3 na 29,4 je orientačně 100%o, ne 48oÁ

- str 46 nahoře, věta: Preto sa nabíjaníe kondenzátoru C vzhl'adom na data; on úroveň zhoduje s výberovým
pulzom [15]. Není srozumitelné, Ize toto \ysvětlit?



otázý pro obhajobu:

V kapitole 2.7 citujete zdroj [5] twdící, Žepanely lze tisknout více tiskoqimi technikami. Viděl jste někdy výsledky
tisku tištěné elektroniky zhotovenéjinou technologií než sítotiskem? Jaké z uvedených tiskoqých technologiíjsou
skutečně reálně použitelné?

Na straně 46 zmiřujete pojem Spin coating a porovnáváte tento postup se sítotiskem. Váledem k tomu, že tento
postup není v práci nikde popsán, můŽete tak učinit \,y a \,ysvětlit ho?

Z jakého důvodu se přidávají do past rozpouštědla zpomatující jejich zasychání? Nemělo by bý cílem naopak co
nej rychlej š í zasy cháni daných l.rts ev?

Jaká byla flexibilita (ohebnost) qýsledných výištěných panelů ajejich výdrŽnost z hlediska adheze vrstev na
substrátu?

Celkové hodnocení:

Záv ěr ečná práce Kristiána
doporučuji ji k obhaiobě a

V Kolíně dne 4. června2012

Petrufa splňuje zadání,
navrhuji k]asifikovat stupněm ýborně.


