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Předložená práce Michala Svatušky se zabývá přípravou a charakterizací tenkých filmů NiTi
na křemíku. Vzhledem k tomu, že v oblasti slitin NiTi s tvarovou pamětí je neustále
publikováno značné množství nových prací, je nesporné, že se jedná o aktuální téma.
Práce, vypracovaná v anglickém jazyce, obsahuje 87 číslovaných stran včetně příloh. Hlavní
text práce je na 63 stranách, doplněný 54 obrázky. V přílohách se pak nachází rozsáhlá
tabulka s kompletním přehledem vzorků a RTG difraktogramy. Text je členěn do 6 hlavních
částí (Introduction, Aims of the work, Martensitic transformation, Experimental part, Results
and Discussion, Conclusion). Z tradičního členění a označení kapitol tak vybočuje pouze
označení literární části (Martensitic transformation). Literární část je napsaná poměrně čtivě a
vychází ze 74 literárních zdrojů, z nichž je však většina staršího data. Nevýhodou této části je
především fakt, že se autor předem omezil na podrobný popis maternzitické transformace,
avšak nezmiňuje přípravu tenkých filmů NiTi, která je hlavním motivem práce. Zde by bylo
jistě na místě shrnutí výsledků předchozích prací v této oblasti. Na toto téma je jen v databázi
ScienceDirect k dispozici 2580 odkazů.
Část zaměřená na popis experimentálních prací je zpracována velmi přehledně a názorně,
doplněná četnými obrázky a schématy použitých zařízení a metod. Mohla by tedy mít i
budoucí pedagogický přínos. Tato část ukazuje všechny použité experimentální postupy a
jistě by bylo možné podle nich celou práci reprodukovat.
Kapitola obsahující výsledky a jejich diskusi je již zpracována s menší pečlivostí. Popis
vlastních výsledků je ještě dostatečný, avšak diskuse by si zasloužila více pozornosti. Některé
výhrady a náměty k diskusi jsou uvedeny níže.
K práci mám následující připomínky a otázky:
1. Nabízí se terminologická otázka, jaký je rozdíl mezi vrstvou a povlakem. Tenké filmy
v této práci jsou podle platné terminologie vrstvami nebo povlaky?
2. V práci je uvedeno, že křemíkový substrát byl před nanesením NiTi filmu zoxidován
na SiO2, aby se zabránilo difúzi křemíku do NiTi při následném žíhání. Zároveň pak
se v práci uvádí, že v povlaku byly po žíhání přítomné části TiO2. Nemůže oxidace
titanu při žíhání souviset s přítomností SiO2 a pokud ano, tak jakým způsobem? Jaké
jiné řešení zabránění difúzního pronikání křemíku do NiTi by bylo možné využít?
3. V práci je uváděn kompozit NiTi-polyimid. Jedná se skutečně o kompozit nebo spíše o
sendvičovou strukturu, kde byla uvnitř fólie NiTi a na povrchu polymer? Jaký byl
důvod zařazení této části práce do jinak homogenní studie o tenkých filmech NiTi?
4. Jak by autor zhodnotil kvalitu a vlastnosti připravených NiTi filmů? Splnily výsledky
očekávání? Jaké mají připravené filmy mechanické vlastnosti? Jak vycházejí tyto
filmy ve srovnání s publikovanými výsledky jiných autorů?
5. Jaké by bylo možné praktické využití připravených tenkých filmů NiTi?

Práce podle mého názoru přináší nové vědecké poznatky, které jsou použitelné v dalším
vývoji materiálů na bázi NiTi. Konstatuji, že práce splňuje formální, a s určitými výhradami i
odborné, požadavky kladené na disertační práce. Z tohoto důvodu doporučuji disertační práci
k obhajobě a v případě kladného výsledku obhajoby navrhuji udělit Michalu Svatuškovi titul
,,doktor“, Ph.D., uváděný ve zkratce za jménem.
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