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Mgr. Michal Svatuška začal svou práci, týkající se equiatomárních slitin niklu a titanu 1. října 

2013. Před tím se zabýval jinými materiály a fyzikálními problémy s jinými školiteli, bez 

dokončení. Zde chci zdůraznit, že na dokončení současné práce autorovi zbyly pouze 3 roky. 

Práce na NiTi vrstvách úzce souvisí s česko-tchajwanským projektem s názvem 

„Mikromechanické resonátory s účelově měnitelnými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi 

použitelné pro různé biomateriálni a fyzikální snímače“. Odevzdaná disertační práce je 

především experimentální práce zaměřená na přípravu a charakterizaci transformujících NiTi 

filmů a vrstev svázaných se substráty – buď se jednalo o křemíkový substrát s narostlou SiO2 

vrstvou, nebo v případě tenkých NiTi plechů se jednalo o polyimid. Příprava funkčních 

naprašovaných NiTi filmů sama o sobě je technologicky náročná vzhledem k snadné oxidaci 

titanu a vzhledem k potřebě optimálního žíhání. Ačkoli skupina ve Fyzikálním ústavu pod 

vedením Luďka Hellera, včetně autora práce a jeho školitele, se intenzivně zabývá NiTi 

slitinami, skupina nemá žádné předchozí zkušenosti s přípravou a charakterizací NiTi filmů. 

Proto práce M. Svatušky nebyla přímočará a měla nejednu slepou uličku, když se připravovaný 

film místo krystalizace NiTi fáze rozkládal na nikl a oxid titanu. Zde se projevila trpělivost a 

systematická práce autora. Problémy související s prací řešil samostatně s vědomím určité časové 

náročnosti. Část výsledků práce je prezentována ve dvou mezinárodních recenzovaných 

časopisech, z nichž jeden má článek teprve v tisku. Další rukopis je v přípravě. Dále, část práce 

byla prezentována na mezinárodní konferenci ICOMAT (International Conference on 

Martensitic Transformations) v Bilbao v červenci 2014. 

 

Z autorovy experimentální práce lze ocenit zvláště jeho návrh a sestavení přístroje pro měření 

elektrického odporu, kde bylo potřeba řešit různé technické detaily a programování elektroniky 

přístroje. Autor projevil určité organizační vlohy v plánování složitějších experimentů pro svou 

práci s kolegy z Fyzikálního ústavu. 

 

Z pozice školitele doporučuji doktorskou disertační práci M. Svatušky k obhajobě. 

 

 

 

 

 

V Praze 12. 9. 2016                                                                          Ing. David Vokoun, CSc. 


