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Kandidátská disertační práce Mgr. Petera Piry přispívá k pochopení podstaty ablace iontových 

krystalů při experimentech směřujících k pulzní laserové depozici iniciované XUV zářením. 

Důraz je kladen na diagnostiku plazmatu generovaného při interakci laserového svazku 

s pevnou látkou a na interpretaci experimentálních výsledků. Tím práce Mgr. Petera Piry přináší 

informaci o mechanismech ablace/desorpce iniciované pulzním laserovým zářením v XUV 

oblasti na iontových krystalech LiF, CsI a CaF2. Použité metody studia krystalů zahrnují AFM, 

Nomarskiho mikroskopii, a XRD, generované plazma je studováno pomocí metody 

Langmuirovy sondy. Porozumění fyzikálním procesům probíhajícím při laserové ablaci, což 

jsou například změny fáze, mechanické nebo hydrodynamické efekty, je nezbytné pro úspěšné 

zvládnutí problémů spojených s aplikací laserové depozice pro nanášení tenkých vrstev 

různých materiálů a pro využití laserového plazmatu jako zdroje vícenásobně nabitých iontů. 

Písemná zpráva (doprovodný text k přiloženým publikacím) je psána v jazyce slovenském, 

přiložená publikace [P1] je v jazyce českém, ostatní přiložené publikace [P2-P9] jsou v jazyce 

anglickém. 

Cíle disertace jsou v písemné zprávě jasně specifikovány; jsou uvedeny v oddělené kapitole 3. 

Konstatuje se zde, že hlavním záměrem práce je, kromě porozumění fyzikálním procesům 

probíhajícím při laserové ablaci, porovnání experimentálních výsledků se zdokonaleným 

kódem XUV-ABLATOR, a nalezení vhodných podmínek, za kterých by bylo možné deponovat 

tenké vrstvy z kovových materiálů (použit Bi) a z iontových krystalů. Mimo to disertant 

zdokonalil metodu jednoduché a dvojité sondy pro její využití při pulzní laserové depozici a 

podílel se na zprovoznění stolního kapilárního XUV laseru. Je možné konstatovat, že stanovené 

cíle disertant splnil, a výsledky práce publikoval se spoluautory ve třech publikacích 

v recenzovaných impaktovaných časopisech, ve 4 konferenčních příspěvcích indexovaných ve 

WoS a v dalších 2 článcích. Nejnovější publikace byla v roce 2018 zaslána do časopisu 

European Physical Journal D (impakt faktor v roce 2017 1,393), a je v recenzním řízení. 

Disertační práce Mgr. Petera Piry je experimentálního charakteru. Hlavním výsledkem práce 

jsou proto data (tabulky, grafy) charakterizující ablaci různých materiálů při ozáření použitým 

XUV laserem. Disertace však zahrnuje rovněž rešerši teoretických i experimentálních prací, na 

jejichž základě disertant prováděl vyhodnocení experimentálních dat. Mohu konstatovat, že 

popsaný rozsah prací i publikační aktivity disertanta jsou na úrovni standardního průměru prací 

pro udělení titulu PhD. Přitom je třeba vzít v úvahu, že práce v tomto oboru vědy jsou zpravidla 

výsledkem spolupráce většího počtu autorů. Mgr. Pira byl členem týmu zahrnujícím, kromě 

mateřského pracoviště KFPP MFF UK, kolegy z FzÚ AV ČR, v.v.i., FJFI ČVUT, FEL ČVUT, 

ÚPT AV ČR, v.v.i., ÚFCH JH AV ČR, v.v.i., VŠB TU Ostrava, Ostravské Univerzity a 

Colorado State University, USA. Přesto je disertant uveden jako první autor na jedné již 

publikované práci a na další, která byla zaslána do tisku. 

Struktura disertační práce je stručně popsána v závěru úvodu písemné zprávy. Disertační práce 

obsahuje úvodní část, kapitolu 2, kde je popsán současný stav řešené problematiky. Cíle práce 

jsou obsahem kapitoly 3. Stolní kapilární XUV laser je popsán v kapitole 4. V kapitole páté 

jsou uvedeny metody studia povrchů matriálů vystavených laserové ablaci, a metody studia 

plazmatu vzniklého v důsledku ablace. Vlastní experimentální výsledky jsou obsahem šesté 

kapitoly, kterou považuji za stěžejní část práce. Tam je uvedena diskuse výsledků, jejich 

sumarizace a srovnání s dalšími experimenty a s modelem XUV-ABLATOR. Kapitola sedmá 

představuje závěr disertace.  



Celkem má disertace 34 stran doprovodného textu k přiloženým publikacím, který obsahuje 12 

většinou barevných obrázků. Seznam v disertaci citované literatury čítá 43 odkazů, z nichž 

nejstarší je z roku 1923 a nejnovější z roku 2012. Výsledky disertace jsou publikovány ve 3 

publikacích v recenzovaných časopisech, z nichž na jedné je disertant prvním autorem. 

O výsledcích disertace bylo rovněž referováno v celkem 4 publikovaných příspěvcích na 

mezinárodních konferencích, jichž je disertant spoluautorem, a ve dvou dalších článcích. 

Doprovodný text je doplněn kopiemi všech devíti publikací se spoluautorstvím disertanta, 

celkem se jedná o 68 stran. Jazykově je disertace dobré úrovni, jen obtížně lze nalézt překlep 

nebo drobnou gramatickou chybu. Graficky je disertace zpracována kvalitně; prakticky bez 

závad.  

Po formální stránce, tj. z hlediska struktury podávané informace, obsahuje písemná zpráva jak 

rešerši literatury a současný stav výzkumu, tak i popis použitých teoretických metod, z nichž 

některé jsou převzaté z literatury, jiné jsou originálním příspěvkem disertanta. Vzhledem 

k tomu, že Mgr. Pira pracoval v týmu, bylo by vhodné, aby disertant specifikoval během 

obhajoby disertace svůj přínos k aktivitám, prezentovaným v jednotlivých kapitolách písemné 

zprávy; tuto informaci jsem v doprovodném textu nenalezl.  

K práci mám několik dotazů a připomínek, ke kterým může disertant zaujmout stanovisko buď 

během svého vystoupení při obhajobě, nebo při následné diskusi: 

 Strana 23, řádek 5, v textu práce "... závislosť objemu materiálu odstráneného abláciou ..." 

je nesprávně uveden odkaz na obrázek 6, který k textu není relevantní; znázorňuje graf 

závislosti maximální hloubky kráteru na počtu impulzů. 

 Jaké jsou významné výhody depozice pomocí laserové ablace (PLD) v porovnání s depozicí 

materiálů jinými metodami? 

 Jakým způsobem byl určen potenciál plazmatu při stanovování hustoty elektronů 

z charakteristiky jednoduché sondy? (Strana 4 přiložené publikace [P8].) 

 V závěru práce je zmínka, že zůstala nezodpovězená otázka, proč ve vrstvách CsI 

deponovaných pomocí PLD se nevyskytuje jód ve stechiometrickém poměru. Nicméně 

žádné hypotézy pro vysvětlení tohoto faktu nejsou uvedeny. Jaké podmínky experimentu 

by byly potřebné pro dosažení stechiometrie vrstvy CsI nanesené pomocí PLD? 

 Prosím o názor disertanta, jaké materiály mohou být vhodné pro depozici pomocí PLD. 

Jsou známé již nějaké aplikace vrstev deponovaných pomocí PLD? 

Disertaci Mgr. Petera Piry hodnotím jako kvalitní. Není pochyb o tom, že během 

postgraduálního studia vykonal velký kus experimentální práce a přispěl tak k rozvoji poznání 

ve studovaném vědním oboru. Téma práce pokládám za aktuální. Publikační aktivita 

disertanta naplňuje požadovaný standard. Disertaci Mgr. Petera Piry "Charakterizace a 

fokusace svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice tenkých vrstev" proto doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

        

V Praze, dne 7. srpna 2018 

       Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. 


