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Věc: Posudek školitele 

 

Natalia Podoliak, narozená v roce 1986 ve Vinnicji na Ukrajině, ukončila v roce 2008 

studium na Kijevské universitě a získala magisterský titul v oboru Teoretická fyzika a učitelství 

fyziky. Sepsala a obhájila magisterskou práci na téma “Influence of magnetic field on deformation 

instability of nematic layer with distorted surfaces”. Od října 2008 pracuje v oddělení dielektrik ve 

Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i. a současně se ve školním roce 2008/2009 stala studentkou 

doktorského studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Fyzika 

kondenzovaných látek. Od začátku svého studia svědomitě plnila všechny studijní povinnosti, včas 

složila všechny zkoušky a zápočty uložené studijním plánem.  

Ve své práci ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i. (FZÚ) se paní Podoliak zapojila do 

experimentální práce ve skupině kapalných krystalů oddělení dielektrik. Paní Natalia Podoliak 

během práce na svojí disertační práci zkoumala řadu nových kapalně krystalických materiálů, 

připravených jednak v oddělení chemie ve FZÚ, jednak v Ústavu organické chemie VŠCHT (skupina 

prof. Svobody). Získala cenné experimentální zkušenosti s přípravou kapalně krystalických vzorků a 

s měřením jejich fyzikálních vlastností. Samostatně ovládá řadu experimentálních metod, např. 

diferenciální kalorimetrie (DSC), pozorování a elektro-optická studia textur kapalných krystalů 

v polarizovaném světle optického mikroskopu, zkušeně obsluhuje všechny přístroje, programy a 

zapojení v laboratoři kapalných krystalů. Osvojila si metody dielektrické spektroskopie, zapojila se 

do budování aparatury na měření dvojlomu ve výše zmíněné laboratoři. Naučila se zpracovávat 

experimentální data, pronikla do nových typů počítačových metod a programů na zpracování dat.  

Během svého doktorského studia pobývala na dlouhodobé zahraniční stáži na Varšavské 

universitě, kde se pod vedením prof. Gorecké seznámila s metodami strukturní analýzy na 

rentgenovské aparatuře. Společně s ostatními členy pracovního kolektivu se během let 2010 až 

2014 zúčastnila několika mezinárodních vědeckých konferencí, workshopů a škol ve studovaném 

oboru. Přednesla několik přednášek na studované téma, např. v roce 2011 na mezinárodní 

konferenci o kapalných krystalech CLC v Międzyzdroje v Polsku a v roce 2014 na 22. Česko-

polském semináři Strukturní a feroelektrické fázové přechody v Sezimově Ústí. 
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V práci ve Fyzikálním ústavu se projevila jako pečlivá a spolehlivá, velmi rychle se seznámila 

se studovanou problematikou a experimentálními technikami. Zapojila se do práce na projektech 

tohoto pracoviště, pracovala spolehlivě, včas plnila svěřené úkoly. Paní Natalia Podoliak je 

manuálně zručná, komunikativní, ochotná pomoci nebo poradit, když je potřeba. V současnosti 

mohu potvrdit, že plně porozuměla studované problematice, orientuje se ve studovaném oboru a 

má širší přehled, neboť se zapojila i do vědecké práce mimo téma své disertace. Je schopná se 

rychle učit novým poznatkům a osvojit si nové experimentální techniky. 

Pokud jde o předkládanou disertační práci na téma „Polar liquid crystals: structures, phase 

transitions and properties“, musím konstatovat, že plně odpovídá všem nárokům kladeným na 

tento typ práce. Přehlednou a srozumitelnou formou se v ní řeší vztah mezi molekulární strukturou 

kapalně krystalických látek a jejich mezomorfními vlastnostmi, zejména vzhledem k délce 

nechirálního řetězce molekuly, počtu laktátových jednotek v chirálním řetězci případně boční 

substituci jádra. Práce je rozdělena do 5 kapitol, v Úvodu je stručně nastíněn záměr předložené 

práce, v druhé kapitole popsány kapalně krystalické fáze a stručně nastíněna teorie, ve třetí 

kapitole jsou popsány použité experimentální techniky. Čtvrtá kapitola popisuje získané 

experimentální výsledky a nastiňuje závěry, které z nich vyplývají, a v poslední kapitole je podán 

stručný závěr. Předkladatelka potvrdila svoji schopnost provádět výzkum v daném oboru, 

formulovat a publikovat výsledky své vědecké práce. 

Mohu potvrdit, že předkladatelka práce, paní Podoliak, je schopna samostatné tvůrčí 

vědecké práce a zaslouží si udělení titulu Ph.D. 

 

V Praze, 3. 3. 2015 

RNDr. Vladimíra Novotná, CSc. 


