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Posudek na dizertační práci Ing. Tomáše Buriana „Spektroskopické studium interakcí  

fokusovaného svazku rentgenového laseru s hmotou“. 

 

Předložená dizertační práce je v obecné rovině zaměřena na studium interakce laserového 

záření s hmotou. Konkrétně lze hovořit o interakci záření vysokoenergetických laserů s 

látkami a studium tvorby laserové plasmy s intenzivním využitím pokročilých 

spektroskopických technik pro charakterizaci této interakce. Z materiálového hlediska se 

jedná o látky anorganické (hliníkové fólie, krystaly YAG:Ce) i organické (polymery).  

Práce je psána kumulativně, opírá se o deset velice kvalitních publikací opatřených 

komentářem, na třech z nich je Ing. Burian prvním autorem. Výhodou je, že všechny tyto 

práce až na jednu, a tedy i velká většina prezentovaných výsledků, již prošly přísným 

mezinárodním recenzním řízením, proto není důvod pochybovat o validitě prezentovaných 

dat. Prezentovaný výzkum je mezioborový, pokrývá oblasti fyziky plazmatu, radiační fyziky, 

radiační chemie i fotochemie. To je možná důvodem pro jedinou významnější slabinu 

jednotícího komentáře, ve kterém by dle mého názoru mohly být podrobněji diskutovány 

společné znaky radiačního poškození studovaných materiálů i rozdíly v interakci záření s 

nimi. 

Autor se podrobně vyjadřuje ke svému podílu na jednotlivých publikacích a na základě tohoto 

vyjádření lze konstatovat, že je to podíl dostatečný a opravňuje autora k použití výsledků ve 

prospěch své dizertační práce. 

Samotný jednotící komentář sestává z 39 stran textu včetně úvodu a závěrů a obsahuje 90 

literárních odkazů. Formálně lze tento rozsah jistě považovat za postačující. Oceňuji, že 

úvodní kapitola obsahuje srozumitelnou formou zpracovaný základní popis použité 

instrumentace, včetně odkazů na přehledové monografie. 

Předložená dizertační práce má podle mého názoru vysokou úroveň. Výzkum, který shrnuje, 

je náročný jak po stránce teoretické, tak po stránce experimentální a zejména z hlediska  
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interpretace získaných dat. Práce je vysoce aktuální a její výsledky jsou významné jak pro 

základní, tak i aplikovaný výzkum. Za nejzajímavější považuji studium saturace absorpce 

laserového záření v hliníkové fólii. 

Dále stojí za to vyzdvihnout, že prezentovaný náročný výzkum byl prováděn v širokém 

mezinárodním kolektivu a s pomocí sofistikovaných experimentálních zařízení. 

Význam dosažených poznatků lze dobře doložit i velkým počtem citačních ohlasů, které tyto 

práce nasbíraly. 

 

K práci mám následující otázky, resp. náměty k diskuzi: 

Může být mechanismus depozice energie laserového záření, resp. indukce laserové plasmy 

ovlivněn geometrií ozařování? 

Jedním z hlavních přínosů autora k řadě publikací je charakterizace tvaru laserového svazku 

pomocí ablačních imprintů. Lze to nějak využít také ke stanovení dávky? 

Lze v případě PMMA stanovit radiačně chemický výtěžek vyvolaných změn a pokud ano tak 

za jakých podmínek? 

Lze alespoň přibližně stanovit podíl ionizací a excitací vyvolaných v ozařovaných materiálech 

laserovým zářením? 

Jaký vliv by na pozorovanou nelineární radioluminiscenční odezvu YAG:Ce měla změna 

koncentrace dopantu Ce3+? 

 

Závěrem konstatuji, že autor zcela jednoznačně prokázal, že má předpoklady k samostatné 

tvůrčí práci. Předloženou dizertační práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, dne 15.8.2019     doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. 


