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Posudek školitele k doktorské disertační práci  

 

Doktorandka:  RNDr. Zuzana Onderišinová 

Název dizertační práce: Oxide scintillator detectors 

 

Uchazečka RNDr Zuzana Onderišinová se ve své doktorské práci zaměřila na studium 

luminiscenčních a scintilačních vlastností epitaxních vrstev multikomponentních granátů 

dopovaných ionty ceru Ce
3+

. Tyto granáty, které byly objeveny pro scintilační aplikace teprve 

před několika lety, představují novou třídu materiálů s velmi vysokou účinností mající značný 

aplikační potenciál. Samotné vrstvy pak mohou najít využití např. pro rentgenová zobrazovací 

stínítka s mikronovým prostorovým rozlišením nebo v detektorech SEM.  

Předmětem práce bylo studium epitaxních vrstev granátů Lu3Al5O12:Ce dopovaných ionty Ga
3+

 a 

Gd
3+

 a to v širokém oboru koncentrací pokrývající celý uvažovaný obor možných aplikací. 

Vzorky byly vypěstovány metodou kapalné epitaxe na pracovišti. Náplní práce bylo studium 

těchto materiálů metodami optické a emisní spektroskopie, dále studium kinetiky emise při 

excitaci jak optickými fotony, tak i vysokoenergetickými částicemi (alfa částice, elektronový 

svazek) a studium jejich scintilačních vlastností. Řadu měření studentka prováděla na 

kooperujících pracovištích ve Fyzikální ústavu AVČR v Praze a v Ústavu přístrojové techniky 

AVČR v Brně. Některá další měření, jako radioluminiscence excitovaná rentgenovým zářením a 

fotoelektronové výtěžky excitované alfa zářením, prováděli specializovaní pracovníci FzÚ 

AVČR. Veškeré experimentální výsledky pak sama zpracovala, vyhodnotila a provedla potřebné 

výpočty a numerické simulace. 

Významným výsledkem studovaných multikomponentních granátů jsou vysoké fotoelektronové 

výtěžky srovnatelné s nejlepšími monokrystaly GAGG:Ce publikované nedávno v literatuře. Na 

rozdíl od monokrystalů, soubor cca 30 vzorků připravených pro toto studium pokrýval mnohem 

širší obor koncentrací dopantů Gd a Ga a umožnil tak nejen stanovit obor optimálního složení 

vysokoúčinných scintilátorů, ale i detailně prostudovat procesy přenosu energie a původ 

pomalých složek ve scintilačních dosvitech, které jinak významně degradují jejich účinnost. To 

jsou dva nejvýznamnější výsledky, o kterých krátce zmíním.  

Právě studium přenosu energie mezi ionty Gd
3+

 a aktivačními ionty Ce
3+

, patří ke stěžejním 

výsledkům předkládané práce. Na základě měření především kinetiky dosvitů (luminiscence, 

katodoluminiscence a dosvitů buzených elektronovým svazkem a alfa čáticemi) v závislosti na 

koncentraci, teplotě a složení a následnou aplikací vhodných teoretických modelů, byl přenos 

energie jednoznačně prokázán, byl stanoven mechanizmus tohoto přenosu a jeho základní 

parametry. 

Rovněž stanovení původu pomalých složek ve scintilačních dosvitech patří k významným 

výsledkům. Použitím vhodného modelu spolu s numerickým fitováním bylo zjištěno, že pomalá 
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složka pochází od tunelovacích efektů. Příslušnou kodotací ionty Gd a Ga lze pak tuto složku 

potlačit a podstatně tak snížit afterglow ve studovaných materiálech. 

Odbornou úroveň práce považuji za velmi dobrou, práce přináší původní výsledky a pokládám 

požadavky na přijetí práce k obhajobě za splněné. Rovněž způsob zpracování experimentálních 

dat, kterých je v práci nadprůměrné množství, je důkladný a výsledky jsou dostatečně precizně 

zdůvodněny. Studentka se výzkumu, který tvořil náplň její disertace, věnovala iniciativně, 

systematicky a všechna měření, vyhodnocení a zpracování dat provedla s neobyčejnou pečlivostí. 

Je spoluautorkou celkem 9 publikací v impaktovaných mezinárodních vědeckých časopisech a 

řady příspěvků na mezinárodních konferencích. Předložená práce svědčí o tom, že studentka 

nastudovala množství odborné literatury, kterou dokázala zpracovat a využít při interpretaci 

výsledků.  

Závěrem mohu konstatovat, že studentka ve své práci prokázala tvůrčí vědecké schopnosti v dané 

oblasti výzkumu a její práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v oboru.  

Práci doporučuji uznat jako doktorskou. 

 

 

 

 

V Praze, dne 26.11.2015    Doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc. 

školitel 


