
Oponentní posudek dizertační práce ing. Evy Štěpánkové 
 

BARRIER POLYMERIC LAYERS FOR INKJET PRINTS PROTECTION 
(BARIÉROVÉ POLYMERNÍ VRSTVY PRO OCHRANU INKJETOVÝCH TISKŮ) 

 

 

 Předkládaná dizertační práce ing. Evy Štěpánkové se věnuje velmi aktuální 

problematice ochrany inkjetových tisků pomocí lakování. Připravila lak na bázi 

acetopropionátu celulózy, do kterého přidávala UV absorbéry EVERSORB ve dvou 

koncentracích. Přesné chemické složení těchto UV absorberů nebylo známo, což se následně 

projevilo při diskuzi výsledků. Tyto laky srovnávala se třemi komerčně dostupnými 

ochrannými laky. Zkušební výtisky byly vytištěny třemi druhy barvivových inkoustů, na které 

byla nanesena ochranná laková vrstva. Takto připravené vzorky byly urychleně stárnuty 

světlem a v atmosféře ozonu, přičemž byl sledován úbytek barvového gamutu v průběhu 

umělého stárnutí. Pomocí změny barvového gamutu byla posuzována ochrana připraveného 

laku před UV záření a ozonem. Dále pak byly studované laky charakterizovány jejich 

prostupností pro kyslík a vodní páry. 

 

 Dizertační práce obsahuje jednotlivé kapitoly v obvyklém řazení. V teoretické části 

práce jsou popsány základní principy inkjetových tisků, používaných papírů a inkoustů. 

Podrobně jsou uvedeny jednotlivé faktory ovlivňující ztrátu barevnosti (blednutí) těchto tisků 

– světlo, polutanty, vlhkost a další. Na tomto místě poněkud postrádám kritické zhodnocení 

vlivu kvality samotné papírové podložky. Velmi oceňuji přehledné a podrobné zpracování 

principů hodnocení stálobarevnosti (kapitola 2.5), naopak hned následující kapitola popisující 

optické metody používané pro charakterizaci povrchů připomíná spíše vysokoškolská skripta 

než literární rešerši. Dále jsou v této části práce popsány různé druhy laků, způsoby jejich 

aplikace na výtisk, jsou popsány různé druhy UV absorbérů a HALS (deriváty 2,2,6,6-

tetramethyl piperidinu). Rozsah této části považuji i přes drobné připomínky za přiměřený a 

obsažené literární údaje za dostatečné pro potřebu této dizertace. Také v Experimentální 

části práce jsou dostatečně popsány použité materiály, přístroje, příprava vzorků, jejich 

umělé stárnutí a použité analytické metody.  

 

 V kapitole Výsledky a diskuze je množství naměřených údajů přehledně prezentováno 

formou tabulek, grafů nebo spekter. Hlavním nástrojem hodnocení účinnosti ochranných 

laků byly změny objemu vypočtených gamutů v průběhu umělého stárnutí, avšak složitost 

hodnocených systémů, neznalost chemické struktury UV absorbérů neumožňovalo 

doktorandce naměřené údaje podrobně diskutovat a vysvětlovat. Proto ve většině případů 

jsou naměřené údaje, trendy a závislosti pouze popsány. 

 V závěru dizertační práce jsou výsledky shrnuty. Očekával bych však nějaké 

zevšeobecnění a doporučení, který z inkoustů a který z ochranných laků je nejvhodnější pro 

inkjetový tisk v praxi.  

 



 Pro samotnou obhajobu mám následující otázky: 

1. Proč mezi metody stárnutí nebylo zařazeno umělé stárnutí dle normy ČSN ISO 5630/6 – 

atmosféra oxidu dusičitého? Oxidy dusíku jsou dnes – vedle přízemního ozónu - považovány 

za jedny z nejvýznamnějších plynných polutantů způsobujících degradaci organických 

materiálů. 

2. Proč při charakterizaci pH papíru byla dána přednost měření pH povrchu před daleko 

přesnějším stanovením pH výluhu? 

3. Proč bylo za mezní úbytek objemu gamutu stanoveno v tomto experimentu 30 %. 

4. Máte nějaké vysvětlení pro extrémně dlouhou očekávanou životnost (cca 900 let) vzorku 

C_AQ2 5%, když životnost vzorku s dvojnásobným přídavkem téhož UV absorbéru je pouze 

v řádu let (obr. 92, str. 90) ? 

5. Inkjetové tisky se již dnes stávají archivními dokumenty. Jak byste je zabezpečila při jejich 

vystavování? 

 

 Po stránce formální je práce přehledná, přesto lze nalézt některé drobné nepřesnosti 

a nejednotnost především při citaci literatury (kap. 6). Na str. 109 jsou diskutovány výsledky 

ANOVA testu, nikde tento test ale není popsán. Oceňuji uvedení a vysvětlení použitých 

zkratek, ale chemické značky prvků nebo vzorce sloučenin do tohoto seznamu určitě nepatří. 

Úroveň anglického jazyka si netroufnu posoudit. 

 

Závěr: 

 Závěrem konstatuji, že ing. Eva Štěpánková splnila ve své dizertační práci vytčené cíle, 

prokázala schopnost samostatné vědecké práce, využila řadu moderních analytických metod 

a řešením vědeckovýzkumného tématu přispěla k hlubšímu poznání světelné stability 

inkjetových tisků, včetně způsobů jejího zlepšení. 

 

 Práce splňuje požadavky kladené na dizertační práci v oboru Fyzikální chemie, proto 

dizertační práci ing. Evy Štěpánové 

 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 20. 11. 2015    doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič 

            Ústav chemické technologie restaurování památek 

                                                                                           Fakulta chemické technologie 

                                                                                Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 


