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Kapalně krystalické látky byly objeveny před více než 100 lety a na konci minulého 

století se dočkaly zavedení do technické praxe a natolik masového rozšíření, že dnes nás 

provází téměř všude a mají nenahraditelnou roli. Neustále se rozvíjející aplikace vyžadují 

syntézu nových materiálů a především důkladné pochopení vztahů mezi strukturou a 

vlastnostmi. Ačkoli je dobře známa základní struktura kapalně krystalických látek, přesný vliv 

jednotlivých částí molekuly na mezomorfní vlastnosti není zcela jednoznačný. K pochopení 

detailních vztahů mezi strukturou a fyzikálními vlastnostmi těchto materiálů přispívá zejména 

studium sérií homologů, lišících se systematicky svojí strukturou v určité části molekuly. 

U termotropních chirálních kapalných krystalů lze pozorovat řadu zajímavých fázových 

struktur a mezomorfních vlastností. Disertační práce Natalie Podoliak se věnuje této aktuální 

problematice, ke studiu bylo připraveno několik sérií kapalně krystalických materiálů 

s chirálními centry s odlišnými rigidními jádry molekuly a bočními substituenty. Homology 

v těchto sériích se liší vždy některé části molekuly jako je alifatický nepolární koncový 

řetězec nebo chirální řetězec.  

Disertační práce zachovává klasické členění. Úvodní část je věnována popisu kapalných 

krystalů jak z hlediska jejich fázového chování tak i stavby tyčinkovité molekuly, přičemž 

důraz je kladen na chirální fáze. Teoretická část zahrnuje popis dielektrického relaxačního 

chování a teorii fázových přechodů v kapalných krystalech. Stručnému popisu použitých 

experimentálních metod je věnována další část práce. 

Chemické složení vzorků je uvedeno na začátku příslušné kapitoly v části věnované 

výsledkům. Bylo studováno šest sérií vzorků, použité metody a interpretace výsledků 

odpovídají unikátním vlastnostem příslušné série, jako např. de Vries chování, TGB fáze, 

antiferoelektrická smektická fáze, TGB fáze, re-entrantní fáze. Vzájemné porovnání sérií 

vzorků je nastíněno v závěru, který se pokouší o vyvození obecnějších zákonitostí.  

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

 V práci není explicitně uvedeno, zda autorka prováděla všechna měření sama. Jaký byl 

podíl doktorandky na experimentech? 

 V teoretické části nejsou dostatečně vysvětleny některé použité symboly. K lepší 

srozumitelnosti práce by přispěl seznam symbolů a zkratek.  

 Práce by zasloužila souhrnný popis materiálů v samostatné kapitole, aby bylo lépe 

pochopitelné, v čem se jednotlivé měřené série lišily a co bylo jejich společným 

prvkem. 

 Na DSC termogramu (Fig. 18) je znázorněno rozdílné fázové chování při ohřevu a 

chlazení a teploty fázových přechodů získaných na základě tohoto měření jsou 

uvedeny v Tab. 1. Jaký je přesný význam teploty označené jako teplota tání („melting 

point“, H >0) a teploty krystalizace Tcr (H <0)? Jaká je fáze materiálu mezi těmito 



teplotami a pod teplotou Tcr? Jaký je význam teploty M.p. vyznačené v grafech 42 a 

53?  

 Je pozorované fázové chování vzorků závislé na rychlosti ohřevu a chlazení? Jsou 

v práci uvedeny výsledky získané při ohřevu či během chlazení? 

 Kapitola 5.2 by zasloužila doplnit o výsledky DSC. Jsou zde zmiňovány tři fázové 

přechody, pouze z kontextu plyne, co je míněno teplotou Tc a není zřejmé, jak se tato 

teplota lišila u jednotlivých vzorků série. 

 K fitování dielektrických spekter byla použita Cole-Coleova distribuce relaxačních 

časů, která obsahuje několik teplotně závislých parametrů. Byla vyhodnocena teplotní 

závislost i dalších parametrů?  

 V grafu 61 je nejasně vyznačena TGBA fáze. 

 

Doktorandka během svého studia získala a zpracovala velké množství experimentálních 

dat. Celkově práci hodnotím kladně a jsem přesvědčena o tom, že autorka prokázala 

schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce. Předložená práce splňuje všechny požadavky 

kladené na doktorskou disertační práci v oboru Fyzika kondenzovaných látek a materiálový 

výzkum. Doporučuji, aby práce byla uznána jako disertační a přijata k veřejné obhajobě.  
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