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 Disertační práce se zabývá vývojem a přípravou tenkých vrstev aplikovatelných 

především pro konzervaci archeologických artefaktů. Text je velice přehledný a v podstatě 

neobsahuje téměř žádné stylistické či gramatické nešvary. Domnívám se taktéž, že vlastní 

práce je aktuální a navíc dokonale mezioborová, neboť zasahuje až do humanitních věd. Z 

fyzikálního či chemického pohledu se jedná o velmi rozsáhlou problematiku 

nanokompozitních vrstev, které nesmí poškodit povlakované archeologické nálezy ani v 

procesu přípravy a měly by být zároveň snadno odstranitelné. To může být věru nelehký úkol 

a dle mého soudu si doktorandka s daným tématem poradila více než dobře, což potvrzují tři 

články v impaktovaných časopisech v oboru a současně jeden článek mající přesah do 

aplikace v konzervování archeologických nálezů.  

 Teoretická část podává na 51 stranách ucelený pohled na studovanou problematiku 

od koroze kovů přes konzervování archeologických artefaktů, povlakování, přípravy tenkých 

vrstev až po difúzi plynů přes bariérové vrstvy, která je klíčová pro antikorozní ochranu. 

Teoretickou část uzavírají nezbytné informace o analytických metodách, které se používají 

pro charakterizaci tenkých vrstev. Celkově je teoretická část napsána velmi dobře a může být 

čitelná i pro odborníky na historii nebo archeologii, kteří se nemusí nutně vyznat v 

problematice tenkých vrstev určených pro konzervaci artefaktů. 

 Experimentální část obsahuje, kromě popisu materiálů použitých při výzkumu, 

detailní pohled na technologii přípravy vrstev. Nanášení vrstev Laksil/parylen bylo 

provedeno na zařízení sestaveném přímo na Fakultě chemické a pro srovnávání jejich 

vlastností byly také připravovány konvenční konzervátorské povlaky. K charakterizaci vrstev 

byly použity následující analytické metody - OTR (rychlost propustnosti kyslíku), korozní testy 

podle normy ČSN EN ISO 9227 (byly vyhodnocovány pomocí obrazové analýzy), 

kolorimetrická měření pro stanovení barevné odchylky způsobené jednotlivými vrstvami 

podle normy ČSN EN ISO 11664-4, profilometrie (určení tloušťky a drsnosti povrchu), 

skenovací elektronová mikroskopie a EDX analýza, TGA (k určení účinnosti odstranění 

dvouvrstvy) a nakonec byla hodnocena i UV stabilita vrstev. U výsledků z OTR a profilometrie 

byla také provedena statistická analýza pomocí Q-testu (Dean-Dixon). Veškeré výsledky jsou 

zpracovány přehledně a jsou taktéž řádně diskutovány. Z disertace rovněž vyplývá, že 

zvolený systém povlakování Laksil/parylen jednoznačně svou kvalitou z pohledu studované 

aplikace převyšuje ostatní srovnávané metody. 



 Odborná kvalita práce je na velmi dobré úrovni a autorčin přínos pro vědu i praxi je 

zcela nezpochybnitelný. Po formální stránce lze snad vytknout pouze drobné nedostatky ve 

zpracování některých obrázků převzatých z literatury, které by zasloužili lepší grafické 

zpracování (např. Obr. 2 nebo Obr. 10). 

 

Otázky a připomínky: 

1) V teoretické části na str. 23 vyjmenováváte některé metody povrchových úprav 

archeologických artefaktů, mimo jiné také chemickou pasivaci brynýrováním. Mohla byste 

stručně popsat tuto metodu? Používá se i pro konzervaci historických kovových předmětů? 

2) V kapitole 3.1 experimentální části je popis látek a materiálů, kde jste uvedla, že pro 

odmaštění jste používala Jar. Je známo, že i přes důkladné oplachování tenzidy na povrchu 

zůstávají a je poměrně obtížné se jich zbavit. Lze předpokládat, že při depozici vrstev 

metodou CVD by povrchově aktivní látky měly být už z podstaty procesu odstraněny, a tudíž 

by neměly způsobit technologické problémy. Nicméně myslíte si, že u ostatních metod 

povlakování by mohly tenzidy nějak ovlivnit adhezi vrstev k substrátu? Bylo by možné použít 

nějakou jinou metodu k odmaštění? 

3) V závěru se zmiňujete, že by stálo za pokus pro zlepšení vlastností navrhovaného 

konzervačního povrchu aplikovat další svrchní vrstvu SiOx. Jaké vlastnosti máte na mysli? 

Byly by vrstvy parylenu kompatibilní s SiOx z hlediska jejich adheze na povrchu? 

 

Závěr: 

Disertační práce Ing. Lucie Blahové zcela splňuje požadavky kladené na tento typ práce ve 

smyslu § 47 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ.  

Studentka jednoznačně prokázala schopnost tvůrčí práce a samostatné vědecké činnosti. 

Doporučuji tedy přijmout tuto práci k dalšímu řízení a po úspěšné obhajobě udělení 

doktorského  titulu Ph.D. (philosophiæ doctor). 
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