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Aktuálnost tématu disertační práce: 

Disertační práce „Luminiscenční vlastnosti fosforů ve vysoce výkonných LED aplikacích“ 

se zabývá aktuálním výzkumem luminiscenčních materiálů (luminoforů) vhodných pro 

transformaci UV záření a záření v modré spektrální oblasti (krátké vlnové délky) do oblasti 

vyšších vlnových délek – do zelené až červené oblasti spektra. Tato transformace je potřebná 

k rozvoji zdrojů bílého světla na bázi LED diod (v UV a modré oblasti spektra) a příslušných 

fosforů transformujících záření LED diod. Práce uvádí několik cílů a to specielně analýzu: 

_ absorpčních a emisních vlastností monokrystalu YAG:Ce, 

_ teplotního zhášení monokrystalického fosforu YAG:Ce, 

_ vlivu barevných center a dalších bodových defektů na YAG:Ce monokrystal, 

_ možností ladění spektra fosforů (na vzorcích KLuS2). 

Práce byla zaměřena především na klasický YAG:Ce monokrystalický materiál, ale i na nově 

vyvíjené nové druhy materiálů na bázi sulfidů složení ALnS2 (A = Na, K, Rb, Ln = La, Gd, Lu 

a Y). 

 

Obsah, metoda zpracování, vědecký přínos disertační práce a prokázání znalostí 

doktoranda: 

Uvedená disertační práce se kromě stručného cíle a motivace práce skládá vpodstatě ze tří 

částí: 

- Úvod (rešeršní část), kde jsou popsány zdroje světla včetně luminiscenčních vlastností 

YAG:Ce3+ krystalu, fotometrické a radiometrické veličiny (i popis kvality barev – CIE, 

barevná teplota a možnosti její korelace). V závěru jsou potom popsány metody simulace    

LED diod (např. metoda Monte Carlo). 

- Experimentální část, která shrnuje měření a charakterizaci fosforů, především YAG:Ce3+ a  

ALnS2 sulfidů včetně podrobných měření teplotní závislosti luminiscenčních spekter a  

dosvitů. Doktorand sestavil experimentální aparaturu pro měření úhlové závislosti  vyzařování 

různých zdrojů, což je jeho originální příspěvek. Dalším originálním příspěvkem doktoranda 

je měření a ladění spekter ternárních sulfidů včetně skládání a simulace spekter. 

-  Další části se zabývají jednak (i) simulací a dále (ii) optimalizací parametrů optické 

soustavy tvořené UV nebo modrou LED diodou a konvertujícími fosfory. Doktorand zde 

používá program GEANT4 (program byl vyvinut v ústavu CERN pro simulaci částicových 

experimentů včetně generování a šíření fotonů). Doktorand provádí simulace na deskách 



fosforů, např. YAG:Ce3+ včetně započtení vlivu spektra absorbance, drsnosti povrchů aj. Jako 

zdroj záření je použita LED dioda 1x1 mm s rovnoměrným vyzařováním. Podrobně jsou 

diskutována kritéria optimalizace včetně intensit, CIE souřadnic a segmentovaných 

průměrných CIE souřadnic (výsledky kritérií jsou podrobně zobrazeny na Obr. 10.3 – 10.10). 

V části IV. Závěr práce jsou podrobně diskutovány výsledky měření a příslušných simulací. 

 

Doktorand prokázal znalost problematiky a to jak v experimentální časti při studiu a měření 

vlastnosti fosforů pro transformaci záření v UV a modré oblasti spektra do oblasti delších 

vlnových délek tak i při simulaci pozorovaných procesů. Doktorand prokázal schopnost 

samostatné vědecké práce a formulování odpovídajících závěrů. Práce je poměrně rozsáhlá, má 

celkem 103 stran plus přílohy na CD. Seznam literatury je odpovídající – celkem 150 referencí 

plus 4 publikace doktoranda. 

 

Formální úroveň práce: 

Disertace je psána v českém jazyce, obsahuje menší nepřesnosti a to především při formulaci 

některých odborných výrazů z anglického do českého jazyka. Např. v abstraktu v úvodu termín 

„down-konverze záření“ (anglicko-české složení) lze nahradit transformací záření z blízké UV 

a modré oblasti spektra do oblasti vyšších vlnových délek. Dále jiná formulace v abstraktu – 

„Pro změřené absorpční a emisní spektrum materiálu YAG:Ce byla…..“ lze lépe nahradit „Pro 

změřená absorpční a emisní spektra materiálu YAG:Ce byla….“ Podobně by se daly upravit i 

některé další výrazy, což ale neovlivňuje kvalitu této disertace. 

 

Otázky k obhajobě: 

V rámci obhajoby předkládám doktorandovi následující dotazy: 

-  Můžete podrobněji popsat možná barevná centra a jejich možnou strukturu v YAG:Ce 

krystalu  

-  V práci je podrobně studován YAG:Ce konverzní fosfor, které další fosfory včetně Vámi 

studovaných sulfidů případně fosforů typu granátů připadají v úvahu jako dobré konverzní 

fosfory. 

 

Závěr: 

Doktorand prokázal schopnost samostatné vědecké práce včetně (i) sestavení a používání 

měřících aparatur a (ii) matematických simulací procesů šíření světla a teplotních závislostí 

luminiscenčních parametrů a (iii) podložené a rozumně zdůvodněné interpretace získaných 

experimentálních výsledků. Doktorand je také spoluautorem 4 publikací v impaktovaných 

časopisech. Předložená disertační práce splňuje věcné i formální požadavky na disertační práci 

v oboru „Fyzika“, specializace „Kvantová optika a optoelektronika“ na MFF UK v Praze. 

Doporučuji proto, aby doktorand RNDr. Martin Rejman byl pozván k obhajobě této disertační 

práce a po jejím úspěšném obhájení byl udělen titul PhD. 
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