
 
 

 

 

 

Vyjádření školitele 

 

k dizerační práci RNDr. Jany Šmilauerové 

 

Phase transformations in modern titanium alloys 
 

 RNDr. Jana Šmilauerová zahájila doktorské studium na katedře fyziky materiálů (KFM) 1. 

října 2012. Na KFM již pracovala od roku 2009 v rámci bakalářského i magisterského studia. 

V doktorské dizertaci navázala na své předcházející experimenty v bakalářské, a zejména 

diplomové práci.  

Vzhledem k dlouhodobé zkušenosti a znalosti aktuálního stavu problematiky fázových transformací 

v metastabilních  slitinách titanu své studium vhodně zaměřila na charakterizování vývoje 

nanokrystalických částic metastabilní ω fáze. Pro experimentální studium si vybrala dva typické 

zástupce metastabilních  slitin titanu – jednoduchou binární slitinu Ti-15Mo a složitější slitinu tzv. 

low cost beta Ti - LCB (Ti-Mo-Fe-Al). 

V rámci přípravy rešerše zaměřené na shrnutí aktuálních poznatků o detailech strukturních a 

fázových změn v metastabilních slitinách Ti a na základě výsledků získaných na polykrystalických 

vzorcích si Jana Šmilauerová velmi správně uvědomila, že podrobnou a jednoznačnou 

charakterizaci fázových změn lze získat pouze na monokrystalickém materiálu. Časově náročnou 

optimalizací metody zonální tavby se jí nakonec podařilo úspěšně připravit monokrystaly obou 

studovaných slitin ve vysoké kvalitě a s nízkým obsahem intersticiálních prvků (N, O). 

Ve své dizertační práci Jana Šmilauerová použila a zvládla na vysoké úrovni celou řadu 

experimentálních metod, kterými podrobně charakterizovala morfologii částic ω-fáze, jejich 

mřížové parametry, prostorové uspořádání v  matrici a určila závislost velikostí a vzdálenosti ω-

částic na době žíhání, atd. a stanovila mřížové parametry   matrice a misfit mezi oběma fázemi. 
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Kromě standardních metod RTG difrakce a světelné a skenovací mikroskopie a diferenční 

skenovací kalorimetrie, je třeba vysoce hodnotit rozsáhlý soubor experimentů maloúhlového 

rozptylu synchrotronového záření, které prováděla na špičkových světových pracovištích – APS 

Argonne National Laboratory USA a ESRF Grenoble Francie. Jak známo, měřící čas na těchto 

zařízeních získávají pouze vysoce kvalitní návrhy, a jejich schválení (2x APS a 2x ESRF) tedy 

jednoznačně potvrzuje vysokou vědeckou úroveň doktorandky i aktuálnost řešené problematiky.  

V rámci dizertační práce Jana Šmilauerová získala široké spektrum originálních výsledků, z 

nichž většinu publikovala časopisecky (celkem 6 publikací v impaktovaných časopisech a 3 

publikace v konferenčních sbornících) nebo prezentovala na tuzemských i mezinárodních 

konferencích (mj. prestižní mezinárodní konference TMS, Titanium, Thermec v USA – celkem 

prezentovala 15 konferenčních příspěvků). Na základě úspěšné prezentace svých výsledků se velice 

rychle zapojila do vědecké komunity a postupně se jí podařilo úspěšně sestavit široký tým vědců 

z tuzemských (převážně fakultních) pracovišť i zahraničí a koordinovat experimenty, které ve 

většině případů probíhaly za její osobní účasti. Za jednoznačně nejvýznamnější považuji provedení 

experimentů maloúhlového rozptylu (post mortem na zakalených vzorcích a in-situ), zpracování 

rozsáhlého souboru dat z těchto experimentů, jejich interpretaci včetně tvorby modelů kinetiky a 

prostorového uspořádání ω-částic, které prováděla za významného přispění a vedení prof. Holého 

z KFKL. Důkazem kvality získaných výsledků jsou 3 publikace v časopise Acta Materialia, který 

patří k nejprestižnějším časopisům z oboru materiálových věd (v obou případech je J.Š. navíc první 

autorkou těchto publikací). Prestiž a kvalitu výsledků navíc podtrhuje ocenění publikace 

Šmilauerová et al.: “Ordered array of ω particles in -Ti matrix studied by small-angle X-ray 

scattering,” Acta Materialia 81 (2014), 71-82 – 2014 cenou Acta Student Award (nejlepší 

studentská publikace v AM za rok 2014). Neméně kvalitní je návrh metodiky přípravy 

monokrystalů LCB, které prováděla ve spolupráci s kolegy z KFKL (dr. Pospíšil, prof. Holý) – 

publikováno v časopise J. Crystal Growth. 

O aktuálnosti i významu řešené problematiky svědčí i skutečnost, že během studia získala 

Jana Šmilauerová dvakrát projekt GAUK (první z nich již jako studentka 1. ročníku magisterského 

studia). Oba projekty velmi úspěšně vyřešila. Dále se významně podílela na přípravě a řešení 

projektu MŠMT Kontakt II Studium fázových transformací v metastabilních slitinách beta-Ti pro 

využití v biomedicíně (doba řešení 2013-2015), který probíhal ve spolupráci s Universitou Clemson 

v USA. V loňském roce J.Š. významně přispěla k přípravě návrhu projektu GAČR Fyzika fázových 

transformací v moderních slitinách titanu. Tento projekt byl přijat k financování na období 2016-



2018. J.Š. je nejvýznamnější členkou týmu řešitelů tohoto projektu a její aktivní zapojení je zárukou 

jeho úspěšného vyřešení. 

  Závěrem konstatuji, že v průběhu doktorského studia Jana Šmilauerová dlouhodobě 

prokázala, že má velké předpoklady pro moderní experimentální výzkum ve fyzice kondenzovaných 

látek. Její práce má dle mého názoru vysokou mezinárodní úroveň a je jednoznačně vysoce 

kvalitním základem pro udělení titulu PhD po úspěšném obhájení práce. 
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