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 Ablace jako důsledek specifického druhu interakce pulzního laseru s povrchem pevné 

látky může mít pro současné technologické postupy značný význam. Nové cesty se otevírají 

s použitím XUV laserů, tj. zdrojů pracujících ve spektrální oblasti 10 – 100 nm. Flexibilním 

zařízením tohoto druhu je tzv. "stolní kapilární repetiční XUV laser", jak zní zkrácený český 

překlad původního názvu, který vystihuje podstatný rys systému, jímž je pinčující výboj ve 

vysoce ionizovaném argonu vznikající ve speciální kapiláře. Jeden z exemplářů tohoto 

zařízení, který byl vyvinut na Coloradské universitě ve skupině prof. Roccy, byl před deseti 

lety poskytnut k užívání pražské akademické komunitě. 

 Náplní práce Mgr. Piry bylo nejprve podílet se na uvedení kapilárního laseru do 

provozu, posléze zjistit základní vlastnosti ablace některých vybraných materiálů, porovnat 

výsledky s modelem a nakonec ověřit, zda by pomocí kapilárního laseru metodou PLD bylo 

možno připravit tenké vrstvy. Pozornost přitom byla soustředěna zejména na iontové krystaly, 

a to s ohledem k jejich možným aplikacím např. v optoelektronice. 

Spolu s vědeckou komunitou, jíž se stal užitečným a kreativním členem, publikoval 

doktorand 15 pojednání, přičemž o osm z nich a jednu práci zaslanou do tisku se opírá  

předkládaná disertace. Z těchto devíti publikací jsou tři články časopisecké, ostatní jsou 

příspěvky v oponovaných sbornících. Šest publikací je indexováno v databázi WOS a pro 

úplnost je možno dodat, že články již byly více než desetkrát citovány. 

Pokud se týče autorského podílu Mgr. Piry, je možno konstatovat, že všude tam, kde 

vystupuje v pozici prvního autora, byl jeho podíl více než 70%. Při souvisejících 

experimentálních kampaních pracoval jak v laboratoři, tak i při vyhodnocování dat, a navíc se 

částečně zhostil i svěřené funkce neformálního koordinátora týmu. To se týká zejména 

posledních prací, v nichž byla úspěšně prokázána možnost pulzní laserové depozice. Je však 

přirozené, že zejména na začátku studia, když sbíral zkušenosti, byl jeho autorský podíl menší 

– to je případ publikací označených v disertaci jako P1 a P2 i jiných.  

Předkládaná disertace je tedy koncipována jako rozšířený komentář k devíti 

autorovým publikacím, které byly vybrány tak, aby čtenáře provedly od získávání 

elementárních informací o mechanizmech ablace iontových krystalů a jejich interpretace až 

po cílové experimenty s přípravou tenkých vrstev. Za nejzajímavější výsledky považuji 

nalezení hranice mezi desorpcí a ablací a dále samotné prokázání možnosti přípravy tenkých 



 2

vrstev. Z hlediska fyziky plazmatu - alespoň podle výsledků mých rešerší - náleží posledním 

pracím Mgr. Piry priorita ve změření základních parametrů ablačního plazmatu buzeného 

XUV zářením. Jako zajímavost možno uvést, že se při vyhodnocování dat objevily nové 

otázky spojené se složením vrstev, které naznačily možnosti dalšího výzkumu. 

Na tomto místě bych podotknul, že možná právě poslední zmíněné výsledky by si 

bývaly zasluhovaly v textu disertace více pozornosti a rozsáhlejší či hlubší komentář; tato 

okolnost, jak jsem přesvědčen, však podstatnou měrou nesnižuje kvalitu práce, která jinak 

všechny vytýčené cíle splnila. Další hodnocení předkládaného textu mi nenáleží, neboť to již 

určitým způsobem učinili oponenti jednotlivých článků a nyní je to záležitost oponentů celé 

práce. 

Rád bych se však ještě krátce vyjádřil k průběhu studia Mgr. Piry. Byl vždy platným 

členem týmu experimentátorů, v průběhu svého studia se naučil ovládat několik analytických 

metod a ke konci studijního období přispíval k řešené problematice i svými kreativními 

nápady. 

Na základě toho, co jsem uvedl, mohu konstatovat, že Mgr. Peter Pira dostatečně 

prokázal, že je schopen samostatné vědecké práce. Doporučuji tedy jeho disertační práci 

k obhajobě. 
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