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Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá studiem a popisem dějů probíhajících během 

interakce intenzivních krátkovlnných laserových impulzů s hmotou a bezprostředně 

po ní. Pomocí emisní spektroskopie v různých spektrálních oborech a hmotové 

spektroskopie iontů byl zkoumán extrémní stav hmoty (horké husté laserové plazma a 

laserem prohřátá hustá hmota – HDM a WDM) buzený a čerpaný dvěma různými typy 

zdrojů koherentního záření (lasery na volných elektronech a plazmové lasery) 

generujícími ve spektrálních oborech od extrémní ultrafialové do rentgenové oblasti. 

Během těchto experimentů byl poprvé pozorován a vysvětlen jev saturované absorpce 

měkkého rentgenového záření v hliníkové WDM. Dále byl v takovém plazmatu 

zkoumán efekt snížení ionizačního potenciálu. Získaná data vykazují velmi dobrou 

shodu se simulacemi hustého plazmatu pomocí Eckerova-Kröllova modelu. Optická 

emisní spektroskopie pak podporuje představy o klíčové roli rychlých a účinných 

rekombinačních procesů probíhajících v ablačním výtrysku z pevné látky ozářené 

krátkovlnným laserem s volnými elektrony. Bylo ukázáno, že technikami hmotové 

spektroskopie lze zkoumat jak děje odehrávající se uvnitř ablačního výtrysku, tak i 

chemické složení ozařované látky. Pomocí optické emisní spektroskopie byl dále 

zkoumán jev saturace radioluminiscence scintilačního krystalu Ce:YAG. Byla 

stanovena hranice absorbované dávky, do které lze saturační jevy zanedbat. Pro 

Ce:YAG a další scintilační materiály (ZnO a PbWO4) byly navíc určeny limitní 

ozařovací podmínky vedoucí k trvalému poškození krystalu. Ramanova spektroskopie 

pomohla identifikovat proces vytváření dvojných vazeb C=C uvnitř materálu PMMA 

ozářeného rentgenovým laserovým zářením. Na základě získaných informací byly 

navrženy matematické modely eroze PMMA indukované mnoha laserovými impulzy 

na fluencích pod ablačním prahem pro jeden impulz. Predikce těchto modelů vykazují 

velmi dobrou shodu s naměřenými daty.  
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