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Zptacavanábakďařská práce se zab1fuá mikroskopickými analýzarri pro detekci lepidla do

struktury dřeva. Důvodem zpracovánitéto metodiky je absence popisu mechanismu vytvoření

vazby epoxidových lepidel do ďevní struktuťy. Epoxidové lepidlo na rozdíl od lepidel na

formďdehydové bazi vykazuje zttéú1J adheze při vystavení vlhkému prostředí. V současné

době není potvrzen mechanismus tohoto selhání, zdaLi je podmíněn ztráttou chemické či
mechanické vazby. Pro tyto účely byl navržen experiment, kteqý by ptokazal distribuci

epoxidového lepidla do dřevní struktury.

Bakďářská práce je rozčleněna do teoretické ěásti, v níž autor provedl rešerši elementiirní
problematiky adheze dřev4 dále popis druhů lepidel a dále komplexně popisuje problematiku

trvanlivosti lepených dřevěných sestav. Poslední čiíst teoretické črísti tvoff popis světelné

milaoskopie se zaměřením zejména na fluorescenční mikroskopii, kterou poté autor práce

vnržíval při analýze lepených sestav.

Praktická čast pníce sestávala zarcIýzy hloubky proniku lepidel (epoxidového, rezorcín

formďdehydového) do dřevní struktury' konkrétrrě do dřeviny smrku a buku. Zprovedené
rešerše byla zvolena metodika za použití sekundárního fluorochromu Rhodaminu B pro

epoxidové lepidlo. Z lepených sestav byly na mikrotomických řezech anďýzovríny hloubky
proniku a určeny ávislosti proniku lepidla ve vztďru k druhu dřeviny a ke směru proniku

(lepené byly sestavy vzorků s radiálním a tangencirílním řezem). Výsledky byly řridně

vyhodnoceny.

K práci mám několik připomínek:

1. Grďrcká úprava práce neď dostatečná" v teoretické části (str. 17) chybí črásti texfu a

vzotec výpočtu powchového napětí, popisy obrazků i přes upozornění vedoucího

práce vykazttj{ terminologii v angličtině (obr. č. l' 2), v závěruje špatně uvedená
jednotka viskozity.

2. Autor ponechal v tabulldch s hodnotami proniků lepidla statistic[ý parametr

,pruměmá odchylkď', z jakého důvodu tomu přikládáýznan?

Autor svojí činností naplnil v zríkladních parametrech zadáni práce a tuto pníci hodnotím

stupněm
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