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Oponentský posudek na dizertační práci Mgr. Petera Piry „Charakterizace a fokusace 

svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice tenkých vrstev“. 

 

Předložená práce je zaměřena na studium jevů, ke kterým dochází při interakci laserového 

záření s krystalickou tuhou fází, včetně snahy o modelování ablace počítačovou simulací. 

V první řadě musím vyzdvihnout to, že podstata práce je velmi přínosná. Laserová ablace a 

procesy v laserem indukované plazmě mají také značný výzkumný i aplikační potenciál. 

Prezentované výsledky byly dosaženy se špičkovým vybavením a v rámci mezinárodního 

týmu. 

Dizertační práce je psána formou komentovaného souboru celkem devíti publikací. Tento 

způsob je podle mého názoru velmi vhodným při větším počtu publikací na dané téma s tím, 

že komentář by měl dílčí publikované výsledky uvést do vzájemné souvislosti a interpretovat 

je jako celek. Zde mám dvě vážné výhrady. Za prvé, komentář k publikacím je příliš stručný a 

povrchní. Navzdory názvům jednotlivých podkapitol například chybí vysvětlení mechanismu 

a fyzikálně chemické podstaty laserem indukované ablace a desorpce. Autor rovněž zmiňuje 

možnost uplatnění radiačně chemických a fotochemických procesů. Které to jsou a jaká je 

jejich souvislost s ablací a laserem indukovaným vznikem plazmy? 

Za druhé, v práci chybí přesné vymezení autorova podílu na prezentovaných výsledcích a 

tento podíl není zřejmý ani z doložených publikací. U některých klíčových prací je Mgr. Pira 

až hluboko v autorském kolektivu a není mi například jasné, zda se podílel na psaní kódu 

„XUV-ABLATOR“. V tomto konkrétním případě by tedy bývalo daleko vhodnější použít 

publikace, kde je Mgr. Pira prvním autorem jako podklad pro práci sepsanou stylem 

monografie. 

 

Dále mám několik připomínek a dotazů formálního charakteru: 

„Rychlost ablace“ definovaná na str. 8 není rychlost (tj. časová změna sledovaného 

parametru). 
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Popis XRD uvedený na str. 16 není správný. Dle komentáře měla být tato metoda použita 

v práci P8, ale tam jsem o ní nenašel žádnou zmínku. 

V komentáři se v souvislosti s interakcí laserového záření a tuhé fáze používá pojem 

„desorpce“ – jedná se o vědecký slang nebo je nějaký vztah mezi tímto jevem a skutečnou 

desorpcí? 

Dle obr. 6 dochází v případě ablace LiF k nasycení. V komentáři je uvedeno, že tento jev 

dosud není uspokojivě vysvětlen. V práci na úrovni doktorské dizertace očekávám alespoň 

pokus o vysvětlení. 

U publikace P9 jsem nenašel údaj, do kterého časopisu byla zaslána. 

Název „Kapilára“, který se v práci používá pro označení kapilárního XUV laseru je 

zavádějící. 

 

Výsledky popsané v dizertační práci jsou v každém případě velice zajímavé a mohou sloužit 

jako odrazový můstek pro další výzkum. Formální cíle dizertační práce, uvedené v kap. 3 byly 

rovněž splněny. S výhradami uvedenými výše dizertant prokázal předpoklady pro 

samostatnou tvůrčí práci. Proto doporučuji, aby v případě uspokojivého zodpovězení dotazů 

byla práce přijata k obhajobě. 

 

V Praze, dne 3.8.2018     doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. 


