
Oponentský posudek

doktorské Čiser,tační práce Ing.Veroni'ky Grir:nivaldovd nazvané '',tu{a.te*

riálový pr&zkuai banevné vrstvy na umě}eckýc}: přednětech''.

tjchovávání kultr:rního cědíctví patří k zákIadnín pravid}&n civi*

] jsované spol-ečnosti. Fří:.cdní vl-ivy a nešetrné 1idské zásahy však

noškozují n'nohá výtvarná u:ně]ecká díla a prot.o je nutné je konzervovat

nebo restaurovat. Tyto zásairy 'isou spo;eny s n"inoha riziky a je proto

třeba nejprve provést podroi:ný pr'3zkuur a charaklerisaci jednotlivych

d,!L e jejich konponent"

PředloŽená doktorská ďisertačnÍ práee je typieko.rr ukázkcu práce

e$likovanó, aabývá se totiž využitÍrn ana}ytíckýcir metocj v oblasti pÍ"ů*

zkrtrnu nateri.á}ů uněleckých děl. Autorka se zaněří1a na sledování an*

organických složek barevných vrstev předevšírg nalířských děl využi*

tÍm vysokoroz1íšovací techník.y,rentgenová práškové mikrodiťr&kce.

Tato t,ématíka je přecnrětem první části Čísertace. Druhé část je vě-

nována ténnatice,které využÍvá pokročilé počj-tačové neteidy k matena-

tiskén3.u zpracování cbrazový.ch cat nj.kroskopických snímk& s cílen

cha:'akterisovat jednotlivá pignenty velikost'ně a tvarCIvě i pod1e

ie ii nh nr.i on*ace v jednotlivých vr.stvácir ma]-by a je jich aast5upení.
u"urvll vr !ulr u

Třet,í čás..' popÍsuje měření rcobilníní rentgenťluoreseenčnírii přístro*

ji dvou provenóencí a porovnání rískaných výs}edk3 těriito neinvazij*

ními netodami s výsledky rískanýnii skencvacÍ e].ektronovou niíkresko-

pií spojenc;u s energiově dispersní prvkovou analysou. Do:r.:rívám se,

Že tato část je v práci nadbytečná,pouze vzdáleně souvÍsí s hlavní

tématikou práce a riá charakt*r spíře servísní.

Di.sertační pré.ce nrá k1asické členění,v úvodních partiích je vě*

nována literární rešerší analytických netod užÍvanýelr v prizkumu



uměleckých děl a co je zviáště s.yre"patícké,neo*"ezuje se pouze na popi*

s.Ylale je spojena i s kritickýic itodnocenín jednotlivýcii &e+"ocík.

Y experí.nent,á]-ních částech,které jsou vžd.v spojend i s di.skusí
výsledků, ;sou c1ostatečně podrcbně popsána ;eČnotlivá nčření,výs1ecky
doirunentován.y ob;"ázky velni dcbró icvaiitg /až na ž].ut,cu leEendu,/ a

Labulkamí. Po ťornrÉinÍ stránce je práce pečli-vě vypravena s niininen
.uískových chyb,kteró jsen označí1 přínro v textu nráce"

K autorce diser"uace nťra někclik dot,azů a ná"BIětů k diskusi. 3y1v výs*

ledky prdee pub]"ikovány? V části o obrazavé .*nalyse je. uvecen odkaz

pcuuČ na jecnu eriginální prácí e dé].e odkaz na uži.vatelskcu příruč*
ku počitačcvóho progÍ.eriu. To je 1iterat,ura k tonuto ténatu skutečně

tak *hudá? Je jednaduš{í mcdelovai previ.de}né či nepravidelné části.*

ce? Uváděná diťraktog!'anJr niají značn;í, šuni. .Iaké je kriterium ďetekee

si6n,úJ-l.r,který se v.yhodnocuje? Y kapitcle c přípravě a anaiyse giíkrgto*

;nový.ch řezů uvádíte,že jsou použit,einé i prc jiné anerJ-.ytíckó teclr'ni*

k.y. 3y1y tyto možnosti vyzkcu.šeny? Co to ;e ''octan chloru,. ,/str'.37/?
Forile čeno byly vybírány ob jekty zkcunánÍ? očekéva]' jsern, že v závěru

burle uvedeno využi.t,Í získaných v;Íslecků v ně$nká konkrétní práci na

urněleckém objektu" řos]'ouřila vaš* měření ke konkrótnín ui:iěleckýn cí-
1ůn ,/pouŽit,í k restairrritorsk;ini zásahůn a p*c.,/?

.Iak jsen již uvedl,eiutorka aplikovala n:'etcdy r,námé z jiných ob*

].astí chenie do oblasti průzkumu a charakterisace umč1eckých dě1.

Tato ceste:rení většinau zcela jednoduchá a je spojena s řadou modj.-

ťikací tak,ab.v s}ouži].a úče]"ům v nové ap}ikační oblasti. Z tohoto hie-
ciska odved]-a autorka veiké mrrožstvÍ užitečné pr'áce a prckéza}-a,že

je sehopná 5e orien+'cvat v ne zcela běžné oblasbi a využít analytic*
ké teclrniky a netody 'ýe ij1rospěch šetrnéiro pr'3zkun,uuměleekých dšl. Fro*
to s* docrríváxi,že cí]-ů práce ciosá'lria aprokázala svou udatnost v řešení
novýclr úkclů analyt,ieki cirenie. Depor.uču;ji proto,aby předložená práce

.]ako doktorská disertační byla přijata a Íng Yeronice GrrJnwa].dové udě]-e-
Ir
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Proť. RNDr Ladisiav Fe].tl, Csc.

na věcecká hodnost doktar lP]n}l.


