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Příprava a charakterizace tenkých bariérových vrstev 
 
 

 Předložená doktorská disertační práce je zaměřena na  studium  rozsáhlé problematiky 
týkající se vývoje, přípravy a charakterizace tenkých bariérových vrstev určených především 
pro antikorozní ochranu kovových materiálů. Práce je rozdělená do šesti kapitol.  Samotná 
práce má 97 stránek, obsahuje 60 obrázků a 23 tabulek, je doplněna se seznamem symbolů a 
zkratek, seznamem literatury sčítajících 113 citací a  26 obrazovými přílohami. 
V první kapitole autorka uvádí čtenáře do studované problematiky, vysvětluje logické členění 
a určí cíle své práce. Hlavním cílem disertační práce byl vývoj tenkých bariérových vrstev pro 
účely antikorozní ochrany kovů zejména pro účely ochrany a konzervace archeologických 
artefaktů. 
 V druhé kapitole se autorka zabývá korozí kovových materiálů, vysvětluje 
termodynamickou a elektrochemickou podstatu koroze, uvádí příklady mechanismů koroze na 
vybraných kovových materiálech. Díky této části čtenář může udělat dobrou představu o 
podstatě a mechanismech koroze na kovech, ze kterých je vyrobeno značná část 
archeologických artefaktů. Poté autorka seznamuje čtenáře možnými technologiemi ochrany 
kovů proti korozi a popisem metod konzervace kovových artefaktů pomocí tenkých vrstev a 
polymerních kompozitů, kde shrnuje poznatky o tenkých vrstvách a způsobů jejich přípravy. 
Těžištěm teoretické části je podkapitola věnovaná difúzi, která je řídícím jevem propustnosti 
ochrannou vrstvou a tedy je zásadním mechanismem ovlivňujícím vývoj antikorozních vrstev. 
Navazující část je věnována metodám charakterizace tenkých vrstev. V této kapitole se 
autorka zabývá přehledem vybraných základních metod využívaných zejména pro 
charakterizaci antikorozních vrstev.  
 Ve třetí kapitole jsou popsány experimentální metody a materiály použité v práci. Je 
zde popsána metoda nanášení dvouvrstvy Laksil/parylen, příprava konzervátorského povlaku 
a příprava nanokompozitů z Laksilu. V závěru třetí kapitoly je uveden seznam použitých 
analytických technik včetně seznamu příslušných norem použitých pro vyhodnocování 
výsledků naměřených dat. 
 Čtvrtá kapitola je nejrozsáhlejší, obsahuje popis výsledků práce a jejich důkladnou 
diskuzi. Výběr rozpustné mezivrstvy byl založen na rozsáhlé rešerši zvažující více než 40 
různých látek. Na základě experimentů autorka dospěla k použití rozpustitelné mezivrstvy z 
Laksilu nanesené na povrch kovu před samotnou depozicí parylenové vrstvy. Vzorky byly 
pak vystavěny vysoce korozivnímu prostředí solní mlhy v kombinaci se stoprocentní vlhkostí 
a zvýšenou teplotou. Korozní odolnost povlakovaných modelových kovových substrátů 
v závislosti na čase byla pak vyhodnocena použitím obrazové analýzy snímků pořízených na 
testovacích vzorcích. Nejlepších výsledků bylo dosaženo na vzorcích povlakovaných 
dvouvrstvou Laksil/Parylen. Připravené vrstvy byly rovněž testovány na rychlost propustnosti 
kyslíku a byly vyhodnoceny difúzní koeficienty kyslíku pro jednotlivé vrstvy nanesené na PP 
fólie. Pro účely ochrany povrchů archeologických artefaktů je důležitá i morfologie povrchu 
nanesených vrstev, která byla vyhodnocená metodou mechanické profilometrie. Ukázalo se 
mimo jiné, že připravené vrstvy snižují drsnost povrchu testovaných kovových substrátů.  
Struktura a složení vrstev a rozhraní vrstva-substrát byly vyhodnoceny pomocí rastrovací 
elektronové mikroskopie a energiově disperzní rentgenové spektroskopie na řezu 
povlakovaného artefaktu. Koloristickými měření bylo vyhodnoceno do jaké míry změní 
nanesený povlak barevný vzhled chráněného předmětu. Vrstvy z Parylenu, z Laksilu a 
dvouvrstvy Laksil/Parylen vykazovaly velice malé barevné odchylky od originálu ve srovnání 
s konzervátorským povlakem Paraloid B72/Revax, který byl navíc i velice nehomogenní.   



V práci je uvedeno i studium povrchů kovových vzorků po odstranění ochranných vrstev z 
povrchu testovaných kovových materiálů. Povrch vzorku po odstranění dvouvrstvy 
Laksil/parylen byl studován pomocí EDX a pomocí termogravimetrické analýzy. Odstranění 
dvouvrstvy se ukázalo být úspěšným i z členitého a porézního povrchu zkorodovaného 
podkladu. Jako poslední vlastnost vrstev se studovala jejich UV stabilita použitím 
ultrafialovo-viditelné spektrometrie, infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací a 
koloristickým měřením vrstev po ozáření.   
 V závěrečné kapitole jsou velice důkladně shrnuty nejdůležitější výsledky dizertační 
práce.  
 K práci mám jen drobné připomínky, které nikterak nesnižují význam dizertační práce:   
Na straně 56  pro hodnoty uvedené v tabulkách 8 až 10 nejsou uvedeny odhady chyb.  
V kapitole 4.2.1 Korozní testy nejsou uvedena měřítka na  fotografiích povrchů testovaných 
vzorků, velikost testované plochy není uvedena ani v textu ani v popisu tabulek 12 až 16. 
Měřítka chybí i v přílohách 2 až 12.  V popisku Obr. 40 není uvedeno, jakou metodou byl 
získaný 3D snímek povrchu konzervátorského povlaku. Experimentální chyby má smysl 
udávat na 1 (maximálně 2) platná místa, což je většinou dodrženo až na  Tab.21 poslední 
řádek, Tab. 22 prvkové složení - Fe po depozici a odstranění a Tab. 23. Obr. 60  FTIR spektra 
- jednotlivé píky jsou sice popsané v textu, ale bylo by dobré je rovněž vyznačit v grafech. 
 
V závěru posuzování předložené disertační práce lze konstatovat, že: 

a) Námět práce je vysoce aktuální z hlediska současného stavu vědy a výzkumu (vývoj 
korozně odolných ochranných bariérových povlaků je v centru zájmu jak u nás tak 
v zahraničí nejen pro ochranu vzácných historických artefaktů ale i pro průmysl 
zabývající se vývojem kovových materiálů ).  
b)  Všechny cíle disertační práce byly splněny. 
c) Postup řešení problému je v souladu s vytyčenými cíli disertační práce. Konkrétním 
přínosem je vývoj inovativního depozičního procesu polymerní ochranné vrstvy, která je 
vhodná pro ochranou historických artefaktů z kovových materiálů.  Dle mého názoru se 
jedná o hodnotnou disertační práci, výsledky byly pečlivě analyzovány a vyplývající 
závěry jsou významné pro vývoj antikorozních bariérových vrstev .   
d) Výsledky  prezentované v práci jsou hodnotné a mohou značnou měrou přispět k 
praktickým aplikacím. Originální přínos spatřuji ve skutečnosti, že práce nabízí velmi 
dobře propracovanou metodiku pro vývoj a charakterizaci antikorozních bariérových 
vrstev. 
e) Práce je napsána srozumitelně, pečlivě, bez hrubých nedostatků. Z hlediska formálního 
provedení (jazykové, terminologické, grafické) je předložená práce na velmi dobré úrovni. 
f) Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona: „Studium se řádně 
ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje 
schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k 
samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce obsahuje původní a 
uveřejněné výsledky a výsledky přijaté k uveřejnění. 

 
Předložená práce splňuje podle mého názoru kritéria kladená na disertační práce a  odpovídá 
obecně uznávaným požadavkům k udělení akademického titulu PhD. 
 
 
 
 
 
 



K předložené práci mám následující dotazy: 
 
Na straně 62 píšete o špatné přilnavosti vrstvy připravené z chloroformu k substrátu a naopak 
o vrstvách z tetrahydrofuranu, dimethylformamidu a silikon-akrylátového laku Laksil, že 
vykazovaly dobrou adhezi k substrátu. Jak byla přilnavost k substrátu testována?  
V závěru píšete, že dalšího zlepšení vlastností navrhovaného konzervačního povlaku by 
mohlo být dosaženo aplikací třetí svrchní vrstvy, např. z SiOx nebo Laksilu pro zpomalení 
UV degradace. Je možné pomocí SiOx vrstev zabránit UV degradaci vzorků? 
 
 
 
 
V Brně dne 22. 6. 2018    doc. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D. 
 


