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M. Rejman změnil po dohodě v r. 2012 téma své doktorské dizertační práce v souvislosti s nástupem do 

zaměstnání ve firmě CRYTUR. Nové téma jeho práce – luminofory pro pevnolátkové zdroje bílého světla o 

vysokém výkonu, bylo zaměřeno jednak v souladu s jeho pracovně-výkumnými aktivitami ve firmě, dále pak dle 

rozvíjejícího se nového směru bádání na pevnolátkových luminoforech ve skupině luminiscenčních a scintilačních 

materiálů ve Fyzikálním ústavu AV ČR v odd. Optických materiálů, které vedu. Po dohodě a souhlasu ze strany 

oborové rady F-6 MFF UK jsem se stal od šk. roku 2012/13 jeho novým školitelem. Experimentální část práce 

vypracoval jednak v laboratořích odd. Optických materiálů a dále také ve firmě CRYTUR. Zde byly také připraveny 

vzorky monokrystalických granátů Y3Al5O12 dopovaných cerem, zatímco další část vzorků na bázi ternárních 

sulfidů dopovaných europiem byla připravena v FZÚ v odd. Chemie. 

Předběžné zadání jeho doktorské práce z r. 2012 bylo dále modifikováno a upřesněno ve šk. roce 

2013/14, kdy již bylo zřejmé na jakých vzorcích bude možné a vhodné dále systematicky pracovat: (i) z původně 

širšího zadání směsných granátových vzorků o obecném chemickém složení (Y,Gd)3(Ga,Al)5O12:Ce3+ ve formě 

prášku, polykrystalu a monokrystalu jsme se omezili na monokrystalické vzorky Y3Al5O12:Ce3+ (YAG:Ce) s několika 

koncentracemi dopantu a s různými rozměry, především tloušťkou, neboť tyto vzorky se používaly také pro 

studium šíření světla a počítačové simulace; (ii) nově byly zařazeny vzorky ternárních sulfidů ALnS2 dopované 

europiem, neboť byla zjištěna spontánní stabilizace dopantu v nábojovém stavu 2+ a vynikající využitelnost 

těchto materiálů pro širokospektrální luminofory využitelné pro laditelné cirkadiánní zdroje světla. 

 Z hodnocení jeho práce ve šk. letech 2012 – 2015 je vidět, že musel zvládnout kromě vlastní 

experimentální práce i rozsáhlý matematický aparát, nalézt a adaptovat matematické programy pro 

naplánované simulace, zde posloužil především volně šířený balík programů GEANT4 z CERNu. Při uvedených 

činnostech doktorand prokázal vysokou samostatnost, odbornost, a dobrou orientaci, především co se výběru a 

adaptace matematického aparátu týče. Jako problém se naopak ukázalo to, že často nerespektoval dohodnutá 

časová schemata  při naplánovaných pracech a při samotné přípravě doktorské práce, kdy z její přípravy ve šk. 

roce 2014/15 nakonec zcela sešlo a horečné sepsání práce v závěru šk. roku 2015/16 se nutně muselo podepsat 

na její kvalitě a hloubce diskuze získaných experimentálních výsledků a simulovaných dat. 

Odevzdaná doktorská práce je nicméně vhodně a logicky členěná, úvodní rešeršní část zcela pokrývá 

řešenou problematiku a prokazuje velmi dobrou orientaci doktoranda v ní. Výsledková část pak odpovídá finálně 

stanoveným cílům, které jsou uvedeny na začátku práce. Specielně rozsáhlé matematické simulace šíření světla 

v soustavě budicí LED dioda opticky svázaná s tvarovaným monokrystalickým fosforem (kap. 9) a optimalizace 

dopředného vyzařování bílého světla (kap. 10) prokazují vysokou matematickou zdatnost doktoranda a mají 

velký praktický význam. Také fenomenologické modelování změřených teplotních závislostí luminiscenčních 

charakteristik YAG:Ce, které originálně zahrnulo i reabsorpci luminiscence, a výpočet CIE koordinát sulfidových 

spekter (publikace na str. 87), jsou významným a kvalitním výzkumným výstupem z aktivit doktoranda. 

 Přes výše uvedené výtky se domnívám, že předložená práce, jak svým rozsahem, tak úrovní získaných 

výsledků a jejich zpracováním, splňuje nároky požadované v rámci doktorského studia a M. Rejman v ní prokázal 

schopnost samostatně vědecky pracovat a dosažené výsledky adekvátně presentovat. Proto doporučuji 

předloženou práci přijmout k obhajobě a v případě jejího úspěšného průběhu udělit titul PhD. 

 

V Praze, 15.9. 2016        doc. Ing. Martin Nikl, CSc. 

školitel doktoranda, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.  

 


