
 

 

 

Oponentský posudek disertační práce Zuzany Onderišinové: 

Oxide scintillator detectors 
 

Výzkum a vývoj scintilačních materiálů a fosforů je vysoce aktuální problematika, která byla 

v posledních dvou desetiletích isnpirovaná zejména moderními lékařskými zobrazovacími 

technikami a terapiemi, jako jsou pozitronová emisní tomografie a fotodynamická terapie buzená 

röntgenovým zářením. Celá řada dalších aplikací zahrnuje fyziku vysokých energií, osvětlovací 

systémy na bázi světelných diod (LED), zabezpečovací systémy nebo nedestruktivní testování 

v průmyslu. Cérem dopovaný Lu3Al5O12  (LuAG) si našel své pevné místo v kategorii rychlých a 

efektivních scintilátorů. Nedávný objev Ce-dopovaných multikomponentních granátů s vyváženou 

příměsí Gd a Ga v matrici LuAG-u započal vývoj nové třídy ultraefektivních scintilátorů. 

Předložená práce se zabývá studiem tenkých vrstev těchto multikomponentních granátů, které 

mohou nalézt své využití např. v röntgenové mikroradiografii.   

Práce má včetně obsahu a odkazů na použitou literaturu celkem 154 stran. Text doplňuje 5 

tabulek, 107 ilustrativních, vesměs dobře popsaných obrázků a 110 odkazů na použitou literaturu. 

Na úvod je předložena motivace a cíle disertační práce. Pak následuje teoretická část obsahující 

popis mechanizmu scintilace a základních vlastností scintilátoru.  Dále pokračuje popis procesů 

spojených s luminiscencí, včetně optických přechodů vzácných zemin, četně se vyskytujících v roli 

luminiscenčních center v scintilačních materiálech. Samostatná kapitola je věnována přenosu 

energie, který je jedním z klíčových předmětů studia předložené práce. Technologická část 

seznamuje s metodou kapalné epitaxe, použitou k přípravě studovaných vzorků, uvádí základní 

charakteristiky epitaxního růstu a základní charakteristiky matrice studovaného materiálu, 

jmenovitě lutecito-hlinitého granátu.  

Experimentální část je nejrozsáhlejší, má celkem 79 stran. Začíná výčtem experimentálních 

metod použitých ke studiu připravených tenkých vrstev. Tyto metody zahrnují měření absorpčních, 

fotoluminiscenčních excitačních a emisních spekter, měření spekter radioluminiscence, dosvitových 

kinetik buzených jak röntgenovým zářením, tak elektronovým svazkem a -částicemi a měření 

fotoelektronového výtěžku. Jedná se o širokou škálu spektroskopických metod, jejichž výběr je 

zcela adekvátní předmětu výzkumu. Navíc odpovídá ambici nejenom studia fyzikálních vlastností 

zkoumaného materiálu, ale i stanovení jeho případného aplikačního potenciálu.   

  Předmětem studia jsou tenké vrstvy Lu3Al5O12:Ce3+ kodopované ionty Gd3+ a Ga3+. 

Koncepce vychází z myšlenky modifikace jak zakázaného pásu hostující matrice tak polohy hladin 

Ce jako luminiscenčního iontu v zakázaném pásu, aby bylo kodopací dosaženo maximálního 

světelného výtěžku materiálu. Tomu odpovídá výběr studovaných vzorků, které byly vypěstovány 

v laboratoři předkladatelky v pěti sériích s cílem stanovení optimálního složení vrstvy.  

Stěžejním fyzikálním jevem, který byl v rámci práce velmi precizně studován je přenos 

energie z iontů Gd na Ce. Tento přenos byl na základě výsledků několika nezávislých experimentů 

věrohodně prokázán. Navíc se aplikací teoretického modelu použitého z literatury na získaná 

experimentální data podařilo stanovit mechanizmus přenosu společně s jeho  charakteristickými 

parametry.  

Zařízení použité ke studiu dosvitů katodoluminiscence umožnilo měření dosvitu v široké 

časové škále což je velice cenné pro stanovení podílu rychlých  a pomalých komponent 

v scintilačním dosvitu. I zde aplikace teoretického a numerického aparátu přispěla k identifikaci 
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fyzikálních procesů podílejících se na tvorbě pomalých komponent dosvitu. Jmenovitě se prokázala 

přítomnost kvantového tunelování mezi pastí a luminiscenčním centrem. 

Velice impresivní jsou výsledky měření fotoelektronového výtěžku porovnávaného 

s objemovým krystalem Gd3Al2Ga3O12:Ce (GAGG:Ce), krystalem s nejvyšším doposud známým 

světelným výtěžkem v kategorii komplexních oxidů. Prokazují, že tenké vrstvy 

multikomponentních granátů s vhodně zvoleným podílem příměsí Gd a Ga jsou zcela kompetitivní 

s objemovým krystalem a mají tedy vysoký aplikační potenciál.  Odborná úroveň práce je velmi 

vysoká, práce obsahuje obrovské množství původních experimentálních výsledků, které jsou 

úspěšně interpretovány. Výsledky byly již publikovány v 10 pracích v impaktovaných odborných 

časopisech a nemám k nim žádné závažné připomínky. Stanovené cíle disertační práce byly splněny 

na vysoké vědecké úrovni. 

 Celkem četné jsou moje připomínky k formálnímu provedení práce. Vzhledem k většímu 

rozsahu se omezím na stručné shrnutí. Z jazykových chyb jsem v práci zaznamenala asi 50 

překlepů, 20 neshod podmětu s přísudkem (typu „film have“), několik vyjádření, která nedávají 

žádný smysl, asi desítku ne zcela vhodných vyjádření a několik vět, kde část sdělení zcela chybí. 

Z faktických chyb a nedostatků se jedná o několik fyzikálně ne zcela přesných tvrzení, chybějící 

nebo naopak přebývající informace v obrázcích, zopakování celého odstavce v těsném sledu, 

opakování některých výsledků prezentovaných v kap. 7 znovu v kapitole 8 včetně obrázků, působící 

zmatení čtenáře, a prezentace numerických fitů bez uvedení experimentálních dat. Přestože jsem si 

vědoma skutečnosti, že napsat takto rozsáhlou práci zcela bez chyby je téměř nemožné, nemohu 

nepoznamenat, že je počet chyb dle mého soudu nadprůměrný. Na druhou stranu tyto chyby 

nepůsobí dramatické narušení srozumitelnosti práce a nesnižují její vědeckou kvalitu. 

V oponentní diskusi bych si dovolila doktorandce položit následující otázky:  

1. Na str. 56 v Tabulce 5.1 je v něketrých vzorcích uvedena koncentrace Gd vetší než 100. 
Znamená to, že Gd se nachází v pozici Lu i Al. Byl proveden nějaký test potvrzující, že by Gd při nižší 
koncentraci obsazovalo výhradně pozici Lu? 

2. Aplikací modelu Inokuti-Hirayamana na PL dosvity jste získali hodnotu kritické vzdálenosti 
donor-akceptor R0. Stanovili jste vzdálenost R0 pro několik teplot  mezi 80-500 K. Na str. 104 
zmiňujete, že teplotní závislost R0 (T) je patrně daná počtem excitovaných fononů. Na  obr. 8.9 
fitujete závislost R0(T) lineární funkcí. Můžete to zdůvodnit? 

3. Na str.125 k obr. 9.15 s CL dosvity uvádíte: pro T=100-275 K je Ce dosvit zhruba stejný, 40-
44 ns. Na obr. 7.18 je PL dosvit stejného vzorku při RT a dosvit je 57 ns. Máte vysvětlení proč je CL 
dosvit Ce o tolik kratší? 

Závěr 
 Navzdory mým připomínkám k formálnímu provedení práce je zcela nezbytné znovu 

vyzvednout její vysokou odbornou úroveň, která jednoznačně prokazuje schopnosti autorky 

pracovat samostatně a tvůrčím způsobem. Proto doporučuji, aby práce byla přijata k obhajobě jako 

podklad k udělení vědecké hodnosti doktor.                                            

 

V Praze dne 17.11.2015                                                                   

                                                                                                                 

RNDr. Eva Mihóková, CSc. 

 


