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Bariérové vrstvy pro ochranu předmětů kulturního dědictví 
 
 Ing. Michal Procházka predložil dizertačnú prácu zameranú na štúdium bariérových 
vlastností dvoch typov experimentálne pripravených tenkých vrstiev, na báze parylénu C 
a organokremičitanovej vrstvy SiOx a skúmal tiež ich sendvičové kombinácie. Motiváciou 
práce bolo využitie takýchto vrstiev v oblasti múzejníctva pri konzervovaní archeologických 
predmetov. Z tohto dôvodu boli vlastnosti študovaných tenkých vrstiev porovnávané 
s viacerými tradičnými konzervátorskými technológiami. Ako kritérium, pomocou ktorého 
boli vlastnosti vrstiev porovnávané, bolo zvolené hlavne meranie rýchlosti prestupu kyslíka 
a testovanie odolnosti voči korózii na železnom substráte. Vrstvy okrem toho museli spĺňať 
ďalšie parametre, ktoré vyplývajú z požiadaviek praktickej aplikácie – nesmú meniť optický 
vzhľad predmetov, ich príprava nesmie byť časovo náročná, musia byť odstrániteľné a pod. 
Vrstvy boli pripravované na rôznych druhoch substrátov. 

Dizertačná práca Ing. M. Procházku má 83 strán textu, doplneného obrázkami, grafmi, 
tabuľkami, zoznam použitej literatúry obsahuje 78 referencií, publikačná činnosť autora je 
dokumentovaná v prílohe. Autor rozdelil prácu do šiestich kapitol, nie je však ako obvykle 
členená na teoretickú a experimentálnu časť, ale zaoberá sa postupne jednotlivými okruhmi 
problémov. Po jednostranovej 1. kapitole, ktorá veľmi stručne opisuje súčasný stav riešenej 
problematiky a samotný cieľ práce, nasleduje kapitola 2, zaoberajúca sa tenkými vrstvami, ich 
vlastnosťami, prípravou a charakterizáciou. Ďalšia kapitola sa venuje parylénovým vrstvám, 
ich depozícii, vlastnému experimentu a ich charakterizácii. Kapitola 4 sa analogicky zaoberá 
organokremičitanovými vrstvami. Kapitola 5 pojednáva o tenkých vrstvách pre použitie 
v archeológii, popisuje štandardne využívané vrstvy, ako aj nové, modernými technológiami 
pripravené vrstvy a ich porovnanie. V závere sú prehľadne zhrnuté všetky dosiahnuté 
výsledky. 
Vyjadrenie k jednotlivým bodom: 

a) aktuálnosť zvolenej témy dizertačnej práce 
Práca sa venuje aktuálnej a zaujímavej problematike prípravy ochranných tenkých 
vrstiev s požadovanými vlastnosťami, vhodnými pri ochrane a konzervovaní 
muzeálnych a archeologických predmetov, štúdiu ich vlastností a porovnaním rôznych 
typov vrstiev z hľadiska praktického využitia. 

b) splnenie stanoveného cieľa dizertačnej práce 
Ciele dizertačnej práce, uvedené v Zadaní práce a upresnené v Kapitole 1 v poslednom 
odseku, boli splnené. Autor preskúmal vlastnosti dvoch typov moderných 
povrchových úprav pomocou nanesenia tenkých vrstiev parylénu a SiOx , aj v 
sendvičovej kombinácii a  porovnal ich s tradičnými typmi ochranných vrstiev. 

c) postup riešenia problému a výsledky dizertačnej práce s uvedením konkrétneho 
prínosu doktoranda 
Autor vo svojej práci získal množstvo originálnych experimentálnych výsledkov. 
Zvolil metódu porovnávania hlavných požadovaných vlastností ochranných tenkých 
vrstiev a to: odolnosť voči korózii a rýchlosť prestupu kyslíka, ktoré skúmal na 
viacerých typoch substrátov. Vrstvy boli ďalej charakterizované pomocou 
kolorimetrie a meraním hrúbky. Keďže ide o experimentálny materiál, ktorého 
získanie bolo časovo veľmi náročné, získané výsledky treba považovať za cenné 



a prínosné. Jednotlivé testy sú prehľadne porovnané a umožnili vyvodiť závery pre 
ďalší postup výskumu v danej oblasti. 

d) význam pre prax alebo rozvoj vednej oblasti   
Získané poznatky a experimentálne získané výsledky sú priamo prakticky využiteľné 
v oblasti ochrany predmetov v archeológii a múzejníctve. Využitie moderných 
technológií prípravy tenkých vrstiev s požadovanými vlastnosťami pri ochrane 
archeologických predmetov by predstavovalo výraznú úsporu, najmä vzhľadom na 
kratší čas prípravy vrstiev. 

e) formálna úprava dizertačnej práce a jej jazyková úroveň 
Formálna úprava dizertačnej práce je na štandardnej úrovni, s minimom preklepov, 
spracovaná je prehľadne, doplnená systematicky spracovaným experimentálnym 
materiálom, vyhodnoteným vo forme tabuliek, grafov a obrázkov. Autor zvolil však 
miestami štýl písania práce skôr populárny, chýba vedeckejší prístup, čo je na druhej 
strane, vzhľadom na využitie práce v praxi pre potreby pracovníkov v oblasti 
múzejníctva, pochopiteľné. 

 
K práci mám nasledovné pripomienky a otázky: 
 na str. 27 sa venujete predúprave (čisteniu) vzoriek, substrátov pred nanášaním 

ochranných vrstiev. Bol povrch vzoriek pred nanášaním vrstiev aj diagnostikovaný 
nejakou povrchovou metódou, aká je jeho čistota, resp. stupeň odstránenia korózie? 

 sr. 36 – vysvetlite, prosím, podrobnejšie, prečo nebolo možné nadeponovať väčšiu 
hrúbku vrstvy parylénu? 

 str. 38 – viete povedať, aká by bola presnosť (resp. chyba merania) jednotlivých bodov 
na obr. 15 – graf závislosti difúzneho toku a difúzneho koeficientu od hrúbky vrstvy?  

 str. 46 – skúmali ste zloženie výsledných organokremičitanových vrstiev, napr. 
metódou XPS alebo SEM-EDX? (zloženie spomínate aj na str. 51)  

 str. 50 – obr. 24- na osi x by mal byť vynesený skôr obsah HMDSO v % ako prímes 
v kyslíkovej atmosfére. 
 

 
f) Splnenie podmienok dizertačnej práce podľa par. 47 odst.4 zákona 

Konštatujem, že predložená práca Ing. Michala Procházku spĺňa požiadavky kladené na 
dizertačnú prácu. Doktorand preukázal schopnosť a pripravenosť k samostatnej činnosti 
v oblasti výzkumu alebo vývoja alebo k samostatnej teoretickej činnosti. Svedčí o tom aj 
predložená dizertačná práca ako aj jeho doterajšia aktívna vedecká činnosť a publikované 
práce. 
Na základe predloženej dizertačnej práce a po úspešnej obhajobe navrhujem Ing. Michalovi 
Procházkovi udeliť akademický titul PhD. 
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