
Posudek disertační práce
PředloŽená disertační práce s názvem ,,Mineralizace rostlého konstrukčního dřeva a její aplikace za

úěetem redukce vlhkostních objemových změn" vypracovaná lng. Terezou Majstríkovou obsahuje 183

stránek, z nichŽ 31 stránek je věnováno teoretické části práce, 71 stran obsahuje experimentální část práce'

ve zbývající částijsou doloŽeny přílohy disertační práce.

A) Zhodnocení, jak disertační práce splnila stanovený cíl

Stanoveným cílem disertační práce bylo ověření, jak provedeným prosycením dřeva hydrofobizačními

látkami jsou potenciálně ovlivněny jeho objemové změny, příp. jak se provedená mineralizace odráŽí na

pevnostních parametrech dřeva. Provedený experimentální výzkum jednoznaěně spInil vytčený cíl.

B) Vyjádření k postupu řešení problému a k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního

přínosu studenta

Postup řešení problému a vÝsledky disertační práce:

V teoretické ěásti autorka popisuje problematiku mineralizace dřeva, a to jak přirozeným principem, tak

popisuje v obecné rovině i mineralizaci dřeva chemickými postupy, zejména popisuje látky na bázi Sio2'

silikátů či organokřemičitých polymerů. V další teoretické části se autorka práce podrobně zabýv.á soupisem

metod' kteými lze obecně popsat charakteristiky takto ošetřeného dřeva. Výběr popisných metod

koresponduje s navrŽenými zkouškami, kte1ými poté bylo přistoupeno k hodnocení dřeva v experimentální

části práce.

V praktické části autorka specifikuje hlavní cíl práce, za kteý pokládá vliv mineralizace dřeva na vybrané

parametry dřeva. Mezi vybrané experimenty patřily metody kvalitativní (SEM analýza, termická analýza) pro

bliŽŠÍ popis výskytu hydrofobizačních látek ve dřevě; a dále metody popisující výsledné parametry

prosyceného dřeva (pevnosti, ultrazvukové impulsy, objemové změny). Pro provedený experiment byly

vybrány následující přípravky, které se v praxi pouŽívají jako hydrofobizační prostředky pro stavební

materiály. Jednalo se o silikonové činidlo Lukofob 39 (metylsilanolát draselný); křemičitan sodný (NazSios)a

vodný roztok skalice modré (CuSoa.5H2o). Pomocí SEM analýzy autorka detailně popsala interkaci těchto

činidel v mikrostrukturním měřítku dřeva, zejména je díky analýze patrný rozdílný způsob vyplnění lumenů

buněk těmito činidly. Penetrované vzorky hydrofobizačními přísadami byly podrobeny rovněŽ termické

analýze, kteými autorka provedla tuto zkoušku pro kvantifikaci podílu minerálních sloŽek v nespalitelném
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podílu. Byla rovněŽ provedena i regrese obsahu nespalitelného podílu v různé hloubce takto ošetřeného

dřeva.

V další části se autorka práce zaobírala metodami, kterými lze diagnostikovat mineralizované dřevo.

Negativní výsledky byly dosaŽeny v případě pouŽití měření pomocí ultrazvukových impulsů, kdy i přes

zajištění řádného styku sond s povrchem dřeva (za pomocí kontaktního vazebného prostředku) nebyla

zaznamenána případná změna impulsů. Je nutné podotknout, Že měření rychlostí ultrazvukových impulsů u

rostlého dřeva je významně ovlivněno nehomogenitou dřeva, četností trhlin, vlhkostí zkoušených prvků a

dalšími vlivy, tudíŽ velmi těŽko by bylo moŽné stanovit závislost na stupni mineralizace touto metodou.

Disertantka poté provedla posuzovánÍ identifikace mineralizovaného skla za pouŽití metody odporového

vrtání' Provedené vyhodnocení vrtného odporu pomocí průměrné hodnoty vrtného odporu vztaŽeného na

celý profil dřeva v případě, Že není dosaŽeno kompletního prosycenívzorku, nemá vypovídací hodnotu (není

moŽné diagnostikovat povrchově mineralizované části).

Konkrétní přínos studenta:

Hlavní a podstatnou část práce osobně spatřuji v kapitole věnované problematice vlivu hydrofobizace dřeva

na objemové změny dřeva. Autorka v práci experimentálně provedla prosycení smrkového dřeva

organosilanovým Činidlem Lukofob 39 a posuzovala 
',stabilizaci" 

objemových změn takto prosycených vzorků

s uŽitím činidla s různým stupněm ředění. Experimentálně byl pro smrkové a borovicové dřevo posouzen vliv

koncentrace ěinidla na objemové změny, přičemŽ dosaŽené výsledky vykázaly těsnou závislost. Při

neředěném přípravku bylo dosaŽeno u dřevin až74,3% sníŽeníobjemových změn.

Vkap. 'l0.3. poté autorka provádí řadu dalších dílčích zkoušek, které jsou zaměřeny na sledování různých

parametrů hydrofobizovaného dřeva. Dle subjektivního názoru tato kapitola posuzuje parametry vzorků

dřeva s rozdílnými vlastnostmi (lepené dřevo, rostlé dřevo' uměle vysušené dřevo, smrkové' dřevo, březové

dřevo), na základě čehoŽ lze velmi těŽko hledat hlavní důvod provedení těchto zkouŠek a najít jednotný

význam pro disertační práci. Bylo by vhodné v této kapitole podrobit tyto vzorky totoŽné metodice

z předchozí stěŽejní kapitoly, tzn. dominantně zjistit u dřevin s různou Úpravou a rŮzným stářím vliv na

objemové změny v přÍpadě aplikace hydrofobizačního prostředku. V případě měření kontaktního Úhlu by

bylo moŽné zvýŠit četnost měření, sofistikovanější analýzu úhlu pomocí softwarů Či zohlednit časovou

závislost změny Úhlu.

Yýrazně pozitivních výsledků bylo dosaŽeno V případě odolnosti oŠetřeného dřeva proti biologickým

Škůdcům, konkrétně proti dřevokazným houbám a plísním. U ošetřeného dřeva hydrofobizačními přípravky
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bylo rovněŽ provedeno posouzení vlivu prosycení na pevnostní parametry a byly stanoveny příslušné

závislosti pevnosti na příjmu hydrofobizačního prostředku.

Přínos studenta lze spatřovat v navrŽení a ve vyhodnocení kapitol zaobírajících se problematikou

posuzovánívlivu penetrace na objemové změny dřeva, kde autorka prokázala tvůrčí a racionální přístup při

samotném návrhu experimentu. Řaone zvolila i proměnný parametr koncentrace přípravků a dosáhla těsné

závislosti na parametru bobtnání dřeva.

c) Význam pro praxi a rozvoi vědního oboru

Význam pro praxi lze v práci jednoznačně spatřovat pro případnou stabilizaci sortimentu řeziva pouŽívaných

pro vybrané konstrukční účely (zejména přivyuŽitív prostředích s vyššívlhkostní expozicí). Pro vyuŽitítakto

oŠetřeného dřeva vŠak musí být jednoznaČně definována koncentrace účinného prostředku zajišt'ující

redukci objemových změn. Nicméně musí být brán v potazi parametr tuhostně-pevnostní, kteý se penetrací

těmito činidly sniŽuje. Tato problematika je aktuální v oboru dřevěných materiálů a prvků a případná analýza

průniku látek do struktury dřeva analytickými metodami přispívá k rozvoji tohoto vědního oboru.

D) Formální úprava práce aiazyková úroveň

Práce je po formální a jazykové stránce sepsána v souladu s poŽadavky na práce totoŽného charakteru.

E) Publikace autorky disertaění práce

Disertantka byla spoluautorkou/autorkou jednoho článku s lF a devíti článků indexovaných v databáziWoS

a SCoPUS a dalŠích konferenčních článků' Rozsah publikační činnostije plně dostačující a spoluautorstvím

je prokázáno, Že autorka je schopna dosaŽené výsledky řádně interpretovat vintencích poŽadavků

kladených na vědecké články.

F) Vyjádření oponenta k doporuěení/nedoporuěení obhajoby disertační práce

V průběhu Ústní obhajoby práce bych autorku poŽádal o zodpovězení následujících otázek:

1) Vteoretické části popisuje na str.25 literárně zjištěnou závislost průniku látek do buněčné stěny,

ktený je odvislý na polaritě látek a molekulové hmotnosti látky. Je uvedeno tvrzení, Že k řádnému

průniku můŽe dojít i v případě látek nepolárních s vysokou molekulovou hmotností. Našla autorka

práce v rešerších konkrétní případ látky, která by splňovala tento popis? Právě molekulová hmotnost
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a prostorová orientace molekul látky je parametrem, který významně ovlivňuje případný průnik do

mikrokapilár v buněčné stěně.

Při styku hydrofobizačního činidla methylsilanolátu draselného (Lukofob 39) s Coz dochází ke vzniku

solí (uhličitanů) v případě aplikace u silikátových materiálů, při jejichŽ vzniku dochází i k působení

krystalizačních tlaků od těchto solí. Byla provedena analýza (sEM) i po dlouhodobějšíexpozici takto

syceného dřeva v prostředí pro zjištění, zdali dochází ve struktuře k projevům degradace?

Jak byla identifikována hloubka průniku prostředků do dřeva? Bylo vyuŽito i EDX sondy (většinou

souČástí REM) pro detekci činidel?

Experimentálně provedená zkouŠka (nasákavosti po 7 a 28 dnech) popsaná v kap. 8.3. dle mého

názoru nemá dostatečnou vypovídací schopnost o vytvoření vazby organosilanu do buněčné stěny

dřeva. Na SEM snímcích je evidentní pouze vyplnění lumenů buněk pouŽitými činidly, jakými

metodami by autorka navrhla detekci případného průniku činidel do struktury buněčné stěny?

Domnívá se autorka, Že existuje závislost pórovitosti dřeva na příjmu látky?

Z tabulky ě' 17 u příjmů látek do dřeva jsou patrné markantní rozdíly v dosaŽených příjmech

v různých časových obdobích nasákavosti, v někteých případech dokonce opačného trendu

svědčící o niŽších příjmech při delŠí expozici vzorků roztoku. Čím si tyto skutečnost autorka práce

vysvětluje?

Z trendu grafu _ obr. č. 52 - není patrné, zdali bylo dosaŽeno ustálení navlhavosti u vzorků po 14{i

denníexpozici' Bylo by vhodné doplnit křivku závislosti navlhavosti na čase i pro smrkovédřevo.

Zmetodiky pospané vkap. 12'1. je zřejmé, Že prosycení dřeva probíhalo ve vlhkostním stavu

odpovídající O = 20"C a Q = 70+50Á. Mohla by autorka vysvětlit případnou závislost vlhkosti dřeva na

př'ljem látky? Zdali příjem prostředku jezávislý na vlhkostním stavu dřeva (např' při dosaŽení hodnot

nad mezí hygroskopicity) ?

PředloŽené otázky jsou uvedeny pro bliŽŠí vysvětlení dané problematiky v průběhu Ústní obhajoby a nijak

nesniŽujíobsah práce. Doporučuji předloženou disertaění práci přijmout k obhajobě.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

V Brně dne 19.5.2017
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