
Oponentský posudek doktorské disertacní práce Ing. Jitky Brodinové "Vliv
povrchové úpravy polyanilinu na antikorozní vlastnosti pigmentu na bázi feritu
zinku, horcíku a vápníku", vypracované v rámci studijního programu P2833
Chemie a technologie materiálu, studijní obor 2808V027 Povrchové inženýrství
na Univerzite Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav chemie a
technologie makromolekulárních látek, oddelení náterových hmot a
organických povlaku.

Disertacní práce reší problematiku, která je v oblasti ochrany kovu proti korozi
organickými povlaky velmi aktuální. Po vyrazení ze základních náteru úcinných,
avšak toxických antikorozních pigmentu nejsou zatím k dispozici úcinné a
netoxické antikorozní pigmenty. Organické inhibitory koroze se dosud plne
neuplatnily v technické praxi jako úcinné složky v základních náterech. Stále však
zustávají cílem a predmetem vedeckého zájmu. Kombinace polyanilinu s
vyvíjenými novými anorganickými pigmenty, s cílem zvýšit ochranné pusobení
základních antikorozních náteru v ochranném systému, je úspešne propracována
v základních rysech v oponované disertacní práci. Vyvíjené anorganické pigmenty
patrí do báze, kterou úspešne propracovává tým pod vedením
prof.lng.A.Kalendové,Dr. na Univerzite Pardubice.

Získané rozsáhlé významné experimentální poznatky obsažené v disertacní
práci a jejich komplexní zhodnocení je podkladem pro další soustavné studium
a overení a využití jednotlivých nadejných výsledku v praxi.

Disertacní práce zabezpecuje tri cíle. Prvním cílem je získání nových poznatku o
mechanismu pusobení a porovnání antikorozních vlastností pripravených pigmentu
spinelového typu 2 a 3 s pigmenty stejnými, ale povrchove upravenými polyanilinem.
Druhým cílem je výzkum vlastností samotného polyanilinu. Tretím cílem je studium
fyzikálne-chemických vlastností syntetizovaných feritu a feritu povrchove upravených
vrstvou polyanilinu. Napríklad povrchová úprava syntetizovaných feritu vrstvou
polyanilinu ponorením do kyselé oxypolymeracní lázne rozpušteného anilinu.

V disertacní práci je srozumitelne popsána príprava pigmentu (str. 61 - 66), syntéza
polyanilinu a úprava pigmentu polyanilinem (str. 66 - 68). Názorný je prehled barvy
použitých pigmentu a pigmentu upravených polyanilinem (str. 69). Byla sledována
teplotní odolnost pripravených pigmentu (do teploty 450°C) a též teplotní odolnost a
karbonizace polyanilinu (vzorky byly vystaveny teplote od 100°C do 1000 °C).
Povrch poloviny pripravených pigmentu s izometrickým i neizometrickým tvarem
cástic byl pokrýván vrstvickou fosforecnanu polyanilinu behem polymerace anilinu
ve vodném roztoku kyseliny fosforecné. U techto vzorku byl studován jejich inhibicní
úcinek ve vodných výluzích. Vzorky byly též použity pro prípravu modelových
náterových hmot a posléze náteru, s nimiž byly uskutecneny cetné zkoušky.

Ocelové vzorky vykazují ve vodných výluzích náterových filmu alkydových a
epoxidových, které obsahují pigmenty povrchove upravené polyanilinem, nízké
hodnoty korozních úbytku. Korozní úbytky ocelových vzorku ve vodných výluzích
náterových filmu s pigmenty neupravenými polyanilinem vykazují vyšší korozní



úbytky. Ochranné vlastnosti pripravených pigmentu (neupravených polyanilinem)
nejsou samy o sobe zanedbatelné, avšak kombinace s polyanilinem vede k jejich
zvýšené úcinnosti.
Prítomnost lamelárních cástic testovaných pigmentu se v náterovém filmu projevila
jeho zpevnením a zlepšením mechanických vlastností.

Povrchová úprava pigmentu vrstvickou polyanilinu se projevila výrazným navýšením
hodnot celkové mechanické odolnosti alkydových náterových filmu.
Prítomnost polyanilinu vepoxidových náterech prispívá ke zvýšení tvrdosti, ale
následne i krehkosti náterového filmu.

Výsledky experimentální práce vedou k záveru, že vhodnou volbou pigmentu v
náterové hmote lze zvýšit ochranu podkladového kovu náterem pred korozními vlivy
okolního prostredí. Bylo zjišteno, že neizometricke pigmenty na bázi spinelu mají
vysokou bariérovou úcinnost pri difuzi vody a vodní páry antikorozním ochranným
povlakem.
Ve vetšine prípadu prítomnost fosforecnanu polyanilinu na povrchu feritových
pigmentu prokázala zvýšenou úcinnost v ochrane podkladu proti korozi.

Samotný polyanilin a ferity pokryté polyanilinem byly charakterizovány pomocí
infracervené spektroskopie FTIR a rentgenové fotoelektronové spektroskopie XPS,
která byla použita ke zjištení stupne pokrytí feritu vodivým polymerem - polyanilinem.

Pro studium vlivu objemové koncentrace polyanilinu na mechanickou a korozní
odolnost povlaku byla pripravena rada s rostoucí hodnotou jeho objemové
koncentrace. Jako pojivo byla zvolena epoxyesterová pryskyrice, která na
podkladovém kovovém vzorku vykazuje vysoké adhezní a bariérové vlastnosti.

Na základe výsledku laboratorních testu fyzikální odolnosti testovaných vzorku s
obsahem PAN I bylo zjišteno, že s jeho zvyšujícími se hodnotami objemové
koncentrace dochází ke zvyšování pružnosti a pevnosti náterových filmu.

Z výsledku laboratorních testu ochranných vlastností náteru vyplynulo, že
nejvyšší antikorozní úcinnost vykazovala hodnota OKP PANI = 15 %. Pri této
koncentraci bylo antikorozní pusobení PANI ve všech testovaných korozních
prostredích nejvyšší.

V prubehu zpracování disertacní práce zahrnující prípravu pigmentu, jejich
povrchovou úpravu polyanilinem, uskutecnení studia vlastností polyanilinu,
náterových hmot a náteru pomocí zavedených metod, s využitím laboratorních
metod instrumentální analýzy, byly získány komplexní výsledky zachycené
v disertacní práci formou tabulek, grafu a obrázku. Výsledky rozsáhlých laboratorních
korozních zkoušek mnoha pripravených vzorku poskytují rozsáhlý soubor údaju o
ochranných vlastnostech náteru obsahujících neupravené pigmenty a pigmenty
upravené polyanilinem.
Získané výsledky poskytly podklad pro pozoruhodný pocet publikací, jak je to
uvedeno na konci disertacní práce v cásti "Seznam autorem publikovaných
prací" - 4 str.



Názorná fotografická dokumentace vzorku po korozních a mechanických zkouškách
dokresluje údaje o vlastnostech zachycených v textu, tabulkách a grafech.

V publikovaných pracích ve svetových odborných casopisech, které jsou k dispozici
v Národní technické knihovne a také na internetu, se polyanilinu a dalším podobným
látkám venuje pozornost. Publikace se venují ruznorodým problémum.

Disertacní práce, jak je videt ze zadaných cílu, prubehu experimentálního
zpracování problematiky a získaných výsledku, vyústi/a v komplexní rešení
problematiky související s vývojem nových anorganických pigmentu, jejich
povrchovou úpravou polyanilinem a overením vlastností náteru je
obsahujících. Z tohoto pohledu považuji disertacní práci za jedinecnou.

Disertacní práce prináší vedecké poznatky a také poznatky, které mohou být po
overení využity v technické praxi. Jedná se o možnost aplikace polyanilinu
v kombinaci s pigmenty použitými v modelových náterech.

Disertacní práci Ing. Jitky Brodinové doporucuji k obhajobe a po úspešné
obhajobe udelení titulu Ph.D.

~~ /. J
Doc.l~g~~ ~CSc.tYé r nic k á 1779/8

10000 Praha 10
V Praze 27.7.2010



Pripomínky

Anglický text - je uvedeno "polymeric materials" - v jiných anotacích se píše
"Macromolecular materials".

Seznam použitých symbolu (má být u) a zkratek:
SEM -scenovací a o neco níže skenovací
ASTM - oznacení standardu USA
DIN - oznacení nemeckých norem
X,Y,Z - 2x za sebou
Ti02 - u titanové beloby by se mel uvádet druh

Souhrn a Summary. První vetu preformulovat ... náteru se samotnými ...

Summary - druhá veta, má být lattice.

Key words
Critical pigment volume concentration (CPVC; KOKP)

Str. 15 1. Odstavec ... tvorených základním náterem ...

str. 16 rovnice 1 - anodický korozní dej za vzniku kovových kationtu

1. Úvod 2. Odstavec zejména základních náteru chemických a fyzikálních
reakcí. .. problém by se mohl objasnit v diskusi.

2.5.1.2 - fosforecnanové zinecnaté pigmenty dle EU nepatrí do ekologicky
nezávadných pigmentu. Fosfokremicitan vápenato-barnatý pravdepodobne též
nepatrí do skupiny príliš vhodných pigmentu.
Str. 35 nahore - práškový zinek dle EU nepatrí do skupiny ekologicky vhodných
pigmentu. Práškový hliník nemá nerovnovážný (také se to nazývá korozní)
potenciál v prírodním prostredí takový, aby se mohl elektrochemicky uplatnit.
Standardní potenciál hliníku je sice -1,66 V a uvedený nerovnovážný, žel má
jinou hodnotu.

Uskutecnit urcité úpravy: 3. Cíl práce str. 52 , 1. Odstavec .... (polyanilinem)
v náterech z vybraných náterových hmot; 3. Odstavec ... nanocásticemi...

Sjednotit v textu disertacní práce termíny fosfát polyanilinu, fosforecnan
polyanilinu; PANI , PANi, a správne používat termíny náterová hmota a náter.

Tabulka 9 a tabulka 10 str. 86 oznacení pigmentu písmeny A1- A10, SA1 - SA3,
81 - 810 a S81 - S83 - složení pigmentu je uvedeno až na str. 106 v tabulce 16
a tabulce 17.



Kapitola 4.9, str. 87 ...z nelegované oceli trídy 11 ... takové oznacení oceli se již
u nás nepoužívá.

Tabulka 155 (str. 268) Výsledky merení korozních úbytku alkydových náterových
filmu. Má být .. korozních úbytku ocelových vzorku ve vodných výluzích alkydových
náterových filmu. Totéž se vztahuje na další tabulky.
V tabulkách se uvádí ASTM bez císla standardu.
Je možné pred první tabulkou zduraznit, že zkoušky korozního napadení vzorku
apod., zachycené v tabulkách, byly provádeny dle norem. Uvést konkrétní císlo a
také název normy a rok vydání a v prípade norem, které mají nové vydání, vysvetlit
proc se používá starší norma. Tak napríklad ASTM O 610- 85 má již dve novejší
vydání, ale používají se obrázky z uvedené normy pro jejich jednoduchost.

V textu a tabulkách se má uvádet "zkoušky v solné mlze" a ješte lépe s uvedením
normy, a nikoli zkoušky v solné komore.

2x stránky 221 - 224

Tabulka 134, str. 236 - uvedeno 150 h, má být 1500 h

V disertacní práci je vhodné uvést, napríklad v záveru, ekologické problémy,
které se vztahují na použité suroviny a produkty pripravené pro zkoušky.

Ve výtisku, disertacní práci kterou jsem oznacil mikrotužkou Ing.J.Brodinová
jsou na ruzných stránkách vyznaceny mikrotužkou body, které by se mely
objasnit v diskusi. Tento výtisk má Ing.J.Brodinová obdržet, aby se mohla
pripravit na obhajobu.

Hodnocení disertacní práce oponentem je uvedeno na str. 1 - 3 a na str. 4 - 5
jsou uvedeny pripomínky.



Posudek na disertacní práci Ing. Jitky Brodinové nazvané:

" Vlivpovrchové úpravy polyani/inu na antikorozní vlastnosti pigmentu na bázi
feritu zinku, horcíku a vápníku"

Toxicita stávajících antikorozních pigmentu vede ke snaze syntetizovat a vyrábet pigmenty, které

jsou vuci cloveku a životnímu prostredí šetrnejší. Nevýhodou techto "ekologických" pigmentu je ale,

ve vetšine prípadu, nízká antikorozní úcinnost nebo vysoká cena. Mezi nove vyvíjené pigmenty patrí

smesné oxidy pigmenty spinelového typu, zejména ferity (predevším Ca, Zn, Mg a jejich smesi). Je to

proces žádouCÍ a nezbytný a predložená práce k hledání zpusobu jednoznacne prispívá.

Doktorská disertacní práce je pojata a usporádána klasicky (teoretická a experimentální cást,

výsledky a diskuze výsledku), text je prehledný. Práce cítá 294 stran + 28 príloh, zahrnuje 102 obrázku,

178 tabulek, 20 grafu a 114 odkazu na literaturu (a www stránky) a seznam publikovaných

a prezentovaných výsledku uchazecky.

Cíle výjimecne rozsáhlé disertacní práce jsou deklarované, práce je clenena do nekolika relativne

samostatných (a zároven na sebe navazujících) celku.

Téma disertacní práce je v soucasnosti velmi aktuální, zabývá se syntézou, studiem vlastností

nových antikorozních pigmentu na bázi feritu a spinelu jak neupravených tak povrchove upravených

vodivým polymerem na bázi polyanilinu (PANi).

Úvodní partie je prehledná a až didakticky názorná, pojednává o obecných aspektech koroze

a antikorozní ochrane s durazem na možnosti smesných oxidu kovu a polyanilinu. Prehled o soucasném

stavu problematiky, je zpracován dostatecne. Velmi detailne je zpracovaná i cást experimentální,

do ložená tabulkami, obrázky a vzorci. Do podrobností rozpracované cíle si vyžádaly odpovídající

zpracování, které se muže zdát (na první pohled) zbytecne rozsáhlé, ale takto je naopak zarucena dobrá

dohledatelnost všech informací a práce je ve všech pasážích srozumitelná.

Práce je podložena nekolika kvalitními publikacemi (tyto práce prošly recenzním rízením a práce

oponenta disertacní práce je v tomto prípade usnadnena), také pocet citací (viz web of science)

je úctyhodný a sumárne vysoce prevyšuje bežný standard. Je treba zmínit radu aktivních úcastí

na specializovaných konferencích.

Mezi prínosy predložené disertacní práce patrí syntéza nových materiálu typu anorganické jádro

vrstva polymeru a výzkum jejich vlastností v ochranných antikorozních povlacích. Výzkum a vývoj

techto materiálu je také obsahem rady grantu a nove prihlašovaných patentu

Hlavní prínos disertacní práce Ing. Jitky Brodinová lze spatrovat práve ve vývoji ochranných

prof. Ing. Karel Ventura, CSc., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická,
Katedra analytické chemie, Studentská 573, 532 10 Pardubice, tel.: 466037086



povlaku na bázi náterových hmot s obsahem PANi, nebot výzkumem vlastností a aplikací povrchove

upravených pigmentu v antikorozních náterových hmotách se zabývá málo vedeckých pracovišt.

K práci mám následující dotazy, pripomínky, upozornení a námety pro diskuzi:
*

*

*

formální nedostatky, preklepy, oznacení nekterých tabulek, neúplné citace literatury, u www

odkazu chybí kdy staženo a pod.

proc je poslední literatura 5 resp. 6 let stará?

jaký je názor autorky - co by navrhla pro další výzkum.

Práce dokladuje schopnost autorky rešit výzkumné úkoly. Autorka splnila vytcené cíle, práce.

rozširuje poznání praktického využití polyanilinu i jako speciálního pigmentu v kombinaci s pigmenty

spinelového typu.

Prohlašuji, že jsem doktorskou disertacní práci Ing. Jitky Brodinové prostudoval, považuji ji

za zdarilou a doporucuji ji prijmout k obhajobe.

V Pardubicích 14.7.2010 prof. Ing. Karel Ventura, CSc.

prof. Ing. Karel Ventura, CSc., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická,
Katedra analytické chemie, Studentská 573,532 10 Pardubice, tel.: 466037086
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Oponentský posudek disertacní práce

Vliv povrchové úpravy polyanilinu na antikorozní vlastnosti
pigmentu na bázi feritu zinku, horcíku a vápníku

Doktorandka: Ing. Jitka Brodinová
Školitel: Prof. Ing. Andréa Kalendová, Ph.D.
Školící pracovište: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická,

Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Oddelení
náterových hmot a organických povlaku

Studijní program:
Obor:
Oponent:

P2833 Chemie a technologie materiálu
2808V027 Povrchové inženýrství
Ing. Libuše Hochmannová, PhD.,
Synpo, akciová spolecnost, Pardubice

Disertacní práce se zabývá vlivem povrchové úpravy antikorozních pigmentu
na bázi feritu horcíku, vápníku a zinku polyanilinem. Predložená disertacní práce
obsahuje 294 císlované strany textu, 114 odkazu na použitou literaturu,102 obrázky,
178 tabulek a 20 grafu. Priložen je také seznam doktorandkou publikovaných prací.

Disertacní práce je clenena do rady kapitol a podkapitol. Vychází
z teoretického rozboru studovaného tématu, kde jsou rozebírána pojiva vhodná pro
formulace antikorozních náterových hmot alkydových a epoxidových. Další cást se
týká antikorozních pigmentu, predevším spinelových a také použití polyanilinu
v antikorozních náterových hmotách. Zpracovaná rešerše svedcí o dobré úrovni
teoretické prípravy doktorandky. Na tuto, až na nekteré nepresnosti, dobre
zpracovanou teoretickou cást navazuje cást experimentální.

Cíle disertacní práce jsou stanoveny jasne, prehledne a promyšlene, tak aby
byl splnen základní smysl disertacní práce, kterým je posunutí vedeckého poznání
v daném oboru. Prvním cílem je získání nových poznatku o mechanismu pusobení a
porovnání antikorozních vlastností pripravených pigmentu spinelového typu s
pigmenty stejnými, ale povrchove upravenými vodivým polymerem (polyanilinem) ve
vybraných náterových hmotách. Druhým cílem je výzkum vlastností samotného
polyanilinu. Tretím cílem je studium fyzikálne-chemických vlastností syntetizovaných
feritu a feritu povrchove upravených vrstvou polyanilinu a stanovení úcinné
koncentrace práškového polyanilinu v epoxyesterové náterové hmote.

Velice prínosné se mi jeví spojení výzkumu syntézy nových spinelových
pigmentu a jejich analýzy, povrchové úpravy spinelových pigmentu polyanilinem
a jejich následnou aplikací valkydových a epoxidových náterových hmotách,
vyhodnocení lakarsko-technologických vlastností náteru a antikorozní úcinnosti
náteru v ruzných prostredích. Tato disertacní práce tedy, podle mého názoru, spojuje
nekolik vedních disciplín.

Disertacní práce je se svými témer 300 stranami velmi rozsáhlá, ale její kvalitu
snižují nepresnosti, formální nedostatky a gramatické chyby. Autorka sama
prokázala, že v tak velkém poctu stran se lze jen težko orientovat. Mnohaleté
zkušenosti postgraduálních studentu a školitelu ukázaly, že optimální pocet stran



disertacní práce se pohybuje kolem 100 stran, ve kterých lze dobre dokumentovat a
diskutovat dosažené výsledky a uvést závery z nich plynoucí.

V kapitole Souhrn by melo být více uvedeno o dosažených výsledcích a jejich
zhodnocení.

V kapitole Úvod je na str. 15 formulace: ".... vyrábet pigmenty neobsahující
pigmenty uvedené z hlediska toxicity na indexu. O jaký index se jedná?

V kapitole Teoretická cást je na str. 43 nesrozumitelná veta: Mají mimorádné
fyzikální vlastnosti a velmi prekvapivé využití, jejíž základem nejsou složité miniaturní
mechanismy, ale docela "obycejný prášek ".

V kapitole Cíl práce je na str. 52 formulace: " Cást vzniklé výchozí smesi bude
podrobena povrchové úprave nanocástic polyanilinu, ... ".

V kapitole Experimentální cást jsou podle mého názoru zbytecne uvádené
fotografie zarízení a prístroju a podrobné popisy metod hodnocení. Stací odkaz na
normu nebo v prípade nenormované metodiky strucný princip stanovení. Kapitola je
príliš objemná a zanikají z práce plynoucí nové poznatky, které jsou nejduležitejší.
Na str. 66 je formulace "Tento roztok byl rozpušten ... "
Na str. 67 je chybne uvedena teplota: Reakce je exotermní a probíhá na vzduchu pri
laboratorní teplote90. Je zde i z hlediska ceského jazyka nevhodná veta: Polymerace
byla ponechána dopolymerovat do druhého dne.
Na str. 72 je formulace: ".... zvážený vyžíhaný filtracní papír". Na str. 73 je uveden
termín "špunt", bylo by vhodné nahradit ho ceským slovem "zátka". Na str. 76 je
nevhodne použito slovo "moderní" ve formulaci: Moderní objektivní vyjadrování
barevnosti predstavuje systém CIE L*a*b*. Na str. 83 je uveden neobvyklý termín
"prírodní chemická vazba". Na str. 86 jsou zbytecne uvádeny navážky, stacilo by
napsat Q = 65 % a OKP = 10 %.

Kapitola Výsledky svedcí o komplexním promyšleném postupu pri plánování
a vyhodnocování získaných dat, je však velmi obsáhlá a neprehledná. Jako nepríliš
štastné se jeví velké množství tabulek, které by mely být spíše uvedeny v príloze
disertacní práce. Uvádení výsledku v tabulkách a týchž výsledku v grafech je podle
mého názoru zbytecné. Na str. 125 jsou zbytecne uvádené navážky pigmentu a
hmotnost odparovacích misek. Stacilo by uvést hm % vodorozpustné látky. Na str.
126, tabulka 44 je nepríliš srozumitelný název: Namerené hodnoty tvrdostí
alkydových náterových filmu pigmentované pripravenými pigmenty vztažených k
tvrdosti standardu. Tabulka 45 podobne. Na str. 128 a 129 a i jinde v textu jsou
tlouštky náteru uvádeny s nereálnou presností na desetinu !-lm. Na str. 130 až 140
jsou nepríliš vhodne zvolené názvy tabulek, napr.: Hodnoty lesku feritu v alkydové
náterové hmote v závislosti na case. Za zbytecné považuji uvádení barevných
souradnic X,Y,Z vedle souradnic L*, a*, b*.

Domnívám se, že množství tabulek, grafu a obrázku, uvedených v kapitole
Diskuse by melo být soucástí kapitoly Výsledky, prípadne v príloze a nebo by bylo
vhodnejší vypracovat spolecnou kapitolu Výsledky a jejich diskuse. V celé práci by
melo být používáno jednotné názvosloví - bud polyanilin fosforecnan, a nebo
polyanilin fosfát. Na str. 154 je špatne shoda podmetu s prísudkem. Na str. 157 a 176
není z obrázku zrejmé o jaký ferit se jedná. Diskuse obsahuje opakování postupu a
již uvedené i nové výsledky. Doktorandka používá casto zkratkovitý a neúplný popis
tabulek, který je špatne srozumitelný a zavádející. Není mi známo, proc tabulky
s výsledky z korozních zkoušek, uvedené ve výsledkové cásti, jsou znovu prepsány
jinou formou do tabulek v cásti diskusní. Práce se jen více zkomplikovala a stala se
ješte neprehlednejší. Napr. výsledky pro ZnFe204 v epoxidové náterové hmote z tab.
68 a 69 jsou znovu uvedeny v tab. 97 a u ostatních pigmentu a náterových hmot a
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korozních prostredí to je obdobné. Na strane 254 je opet chyba ve shode podmetu
s prísudkem. Také tabulky týkající se testování mechanických a dalších
antikorozních vlastností, uvedené v kapitole Výsledky jsou znovu prepsány do
kapitoly Diskuse. Napr. tabulka 135 obsahuje výsledky z tabulek 46 a 47, tabulka 136
z tabulek 48 a 49 atd. Výsledky z volných náterových filmu a pigmentu jsou
zpracovány podobne.

V kapitole Záver je formulace: Objemová koncentrace pigmentu ve zvolené
alkydové a epoxidové náterové hmote byl pro všechny pigmenty totožný a mel
hodnotu 10 %. V záveru jsou opakující se informace o postupech použitých v práci,
ale jen velmi strucne jsou zhodnoceny dosažené cíle. Vzhledem k rozsahu
experimentu by mela být i záveru venována vetší pozornost.

V prehledu publikacní cinnosti doktorandky jsou opakovane uvádeny stejné
publikované práce. Jsou tam i další nepresnosti jako napr. nesprávné uvádení stran
ve sborníku.

Jednoznacná je aktuálnost rešení daného tématu. Netoxické antikorozní
pigmenty jsou významnými složkami náterových hmot alkydových, epoxidových a
polyesterových, kterých se tato práce týká. Syntetizované antikorozní pigmenty by
mohly bezpochyby najít uplatnení i vantikorozních náterových hmotách na bázi
dalších pojiv. Výzkum polyanilinu je v práci pojat komplexne, vcetne vhodných
aplikací. Jiste by bylo užitecné, vzhledem k toxicite anilinu, získat více
toxikologických údaju o polyanilinu, pokud jsou ovšem k dispozici. Z práce vyplynula
rada duležitých poznatku teoretických i praktických, užitecných z hlediska budoucí
aplikace nových pigmentu. Významné je zjištení, že povrchová úprava spinelových
pigmentu polyanilinem zvýšila elasticitu náteru a prispela k lepší antikorozní úcinnosti
náteru. Za vynikající výsledek považuji aplikaci polyanilinu v epoxyesterové náterové
hmote, stanovení jeho optimální koncentrace a výbornou antikorozní úcinnost náteru
i po 1500 hodinách v korozních prostredích.

Dotaz pro obhajobu: Lze na základe dosavadních zkušeností odhadnout
nekteré interakce nove syntetizovaných antikorozních pigmentu s dalšími složkami
náterové hmoty? Je možné predpokládat dlouhodobou stabilitu alkydových,
epoxidových a epoxyesterových antikorozních náterových hmot, na bázi nových
pigmentu napr. v prubehu dvou let?

Predložená disertacní práce naplnuje vytcené cíle. Doktorandka prokázala, že
je schopna samostatné tvurcí vedecké práce. Dosažené výsledky jsou prínosem pro
další rozvoj daného oboru. Kvalitu rady zajímavých experimentu a z nich
vyplývajících výsledku a záveru však, bohužel, snižuje kvalita jazykového zpracování
a formální nedostatky.

Disertacní práci Ing. Jitky Brodinové, hodnotím kladne z hlediska rozsahu
výsledku experimentu a výborných snímku nove syntetizovaných pigmentu a
polyanilinu, porízených elektronovým mikroskopem a také fotografií náteru po
expozici v korozních prostredích. Práci doporucuji k obhajobe. Po úspešném

obhájení navrhuji udelit vedecko-akademickou hodnost Ph.~ . ~j4dt1/tt) ~(,'(,~
V Pardubicích dne 15. 7. 2010 Ing. Libuše Hochmannová, Ph.D.

Oponent
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