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oponentský posudek diplomové práce Jitkl.r Strnadové ,,Využití vibrační spektroskopie
pro analýzu výtvarných děl - žloutkové tempery a oleje obsahující indigo, pruskou

modř a okry..

Diplomová práce slečny Jitky Strnadové se zaměřila na posouzení pouŽitelnosti
jednotliých metod vibrační spektroskopie při ana|ýze vzorků a nátěrů žloutkové tempery a
oleje, které vychazejí ze směsí některych modrych a ž|utýchpigmentů (indigo, pruská modř,
mramor' okr Dobříč, okr kypers[ý) r,yužívaných v uměleckých materiálech. Diplomantka se
nezaměř1|a pouze na studium vzorků s různým obsahem zmíněných sloŽek' ale také na
analýzu nábrusů reálných vzorků. Dalším výstupem práce bylo doplnění knihovny
infračervených a Ramanových spekter uměleckých materiálů jak o spektra čistých látek, tak o
charakteristické záznamy studovaných směsí. Vibrační spektroskopie je pro oblast studia a
ana|ýzy uměleckých materiálů zvIáště vhodnou metodou, zejména z důvodu její
nedestruktivnosti a snadné aplikovatelnosti, coŽ ostatně, mimo jiné, potvrzují qýsledky
předkládané práce.

K řešení určených cílů přistoupila diplomantka zodpovědně a systematicky. Po důkladné
teoretické přípravě, což je patrné z podrobně a čtivě zpracovaného úvodu doplněného řadou
odkazů k vhodné literatuře, přistoupila diplomantka k přípravě vzorků nepojených směsí a
vzorků nátěrů modeloých směsí. Dále, po proměření spekter čisdch pigmentů a výše
zmíněných směsí ruznými technikami vibrační spektroskopie (DRIFTS, FTIR oďrazová
spektroskopie, FT-Ramanova spektroskopie, popř' mikro FTIR spektra a disperzní Ramanova
spektroskopie) byly proměřeny nábrusy reálných vzorků a porovnány s výsledky zvýše
zmíněných měření. Naměřenými spektry byla posléze doplněna knihovna infračervených a
Ramanových spekter uměleckých materiáli, Za nď1významnější r,ysledky práce považuji
porovnání vysledků změŤení vzorků různými metodami vibrační spektroskopie a diskuzi
z hlediska vhodnosti použití těchto metod k měření rizných vzorků ataké Žjištění, že metody
vibrační spektroskopie jsou vhodné k analýze zmíněných materiálů a stanovení podmínek pro
tato stanovení. Dalším významným ýsledkem je doplnění knihovny infračervených a
Ramanoých spekter uměleckých materiálů, jelikož popsané ž|uté a modré pigmenty se
vyskýují v celé řadě uměleckých děl a předmětů a aktualizace databiae významným
způsobem ulehčuje jejich identifikaci a studium.

Diplomová práceje sepsána v českém jazyce, přehledně abezýznamnějších faktických
chyb. Grafická úprava l prezentace r,ysledků jsou na velmi dobré úrovni. Bohužel, jinak
celkově dobry dojem z práce kazí obrovské množství překlepů a stylistických nedostatků,
přičemžha některé z nicb' upozoňuji v dalším odstavci.

K práci mám následující dotazy, připomínky anáměty do diskuse:

1. překlepy a nepřesnosti:

Výčet veškerych překlepů a nedostatků není úplný, vzhledem kjejich vysokómu
rryskytu a únosné délce. posudku. Nějaký překlep či stylistická chyba se nacházi
v někteqých částech diplomové práce na téměř každé stránce textu. Ačkoliv obr,ykle
nejde o chyby bránicí v pochopení a správné intrepretaci ýsledků' nelze na ně
diplomantku neupozornit. Jde například o:

- str. 3, 4. a 5. řádek - je uvedeno ,,... dík konsulance RNDr' J. Hradilový za .... H.
Kůrkoqý děkuji .'... míSto,,... dík konsultantce RNDr' J. Hradilové za.... H.
Kůrkové děkuii .....



- str. 9, 2, odst., 1. řádek - je uvedeno ,,Pruská modř jenž .. '.. míSto ,,Pruská modř,
která.....

- str. 10, 6. řádek - je uvedeno ,,Chemicky je pigment velmi stálejší ..... místo
,,Chemicky je pigment stálejší .....

- str. 12,6. řádek_ je uvedeno ,,Fenomén, kteý je ryze typický pro malby malované
Žloutkovou temperou je trvanlivost ..,.. místo ,,Fenomén, kteý je ryze typický pro
malby malované žloutkovou temperou, je trvanlivost .....

Dále například:
- str. 20, 5.Ť - je uvedeflo ,,.. . navzdory špatné kvality spektra ..... míSto ,,navzdory

špatné kvalitě spektra .....
- str. 26,I, řádek - je uvedeno ,,V infračervené spektru '....míSto ,,V inťračerveném

spektru ..."
- str. 28.,3.t. - je uvedeno ,,4000 - 4000 .*-r'r

Poněkud závažnějším nedostatkem je fakt, že odkazy na obtázky či text v mnoha
případech nesouhlasí a to jak číslo strany' tak číslo obrázku. Příkladem mohou být odkazy
v textu na stranách:

- str. 32, 6. řádek )).'. okru kyperského (obr. 3' stt, 24)'.,, Patrně se jedná o obr. 3,
str. 34

- str. 36,2' řádek ,) .'.' které jižby|y popsányvúvodu (str. 17) ..'.., kde se ovšem
tento popis nevyskytuj e

- str. 49 - 2 a 3. řádek
přičemŽ na str' 4I se obržnek 16 nenachází a ani obr. I2,kteýje na dané stránce a
patmě ani obr. 16 na str' 45 nejsou těmi pravýmí obržzky, které měla autorka na

_ 
mysli

2. Cemu přikládáte fakt, že indigo lze detegovat ve žloutkové tempeře j1ž od, I%
koncentace, zatímco v oleji až od 3%?

3' V textu není uvedeno' o jaké vyjádření koncentrace se jedná (hmotnostní, objemová,
.. '?). MůŽete upřesnit?

4. U pouŽitých chemikálií není uvedena čistota. Proto by mne zajímalo, jak mohou, dle
Vašeho názoru, nečistoty v chemikáliich a reálných vzorcích ovlivnit měření a
identiťrkaci jednotliých pigmentů a směsí.

5. Na str. 40 v dolní části odstavce uvádíte, Že se Vám nepodařilo interpretovat
spektrum, přestoŽe je toto spektrum poměrně bohaté na pásy. MůŽete to nějak
okomentovat (proč se to nezdařilo, čemu ná|eží pozorované pásy, ...)?

Nicméně, i přes uvedené nedostatky, konstatuji, Že před|ožená práce sým odborným
přínosem, obsahem a formou splňuje všechny poŽadavky kladené na diplomovou práci a plně
doporučuji její přijetí k obhajobě.

Y Praze dne 19.5. 2006 RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.


