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

zaměřena na velmi aktuální problematiku zdrojů bílého světla, které využívají  luminiscenční 

optické  prvky  v kombinaci s modrými LED diodami.  

Náplň práce dle zadání byla následující: 

 Optimalizovat výstupní intenzitu z luminoforu na bázi (Y,Gd)3(Ga,Al)5O12:Ce3+ 

 Porovnat účinnosti a teplotní závislosti luminoforu ve formě prášku, polykrystalu, 

monokrystalu, případně keramiky. 

 Ověřit vliv barevných center a dalších bodových defektů v monokrystalu 

 Optimalizovat tvar výstupního fosforu k zajištění maximální homogenity a intenzity 

výstupního záření 

 

Disertační práce je po formální i jazykové stránce zpracována  kvalitně a přehledně. 

Obecně doporučuji používat českého výrazu luminofor, namísto výrazu fosfor, který se 

v českém jazyce používá pro popis chemického prvku.  

 

Práce je členěna do 11 kapitol.  Prvních 7 kapitol rešeršní části práce je věnováno popisu 

jednotlivých zdrojů světla, vnímání světla lidským okem, mechanismu luminiscence,  

luminiscenčním materiálům s důrazem na monokrystalický YAG:Ce a metodám simulace optické 

soustavy luminofor – LED dioda. Rešeršní část práce je logicky dobře vystavěna a jasně 

vymezuje zaměření následujících experimentů. 

K rešeršní části práce mám následující výhrady: 

- Chybí citace literatury u obrázků 3.1 a 3.2. 

- Kapitola 5.2. se detailně zabývá luminiscenčními vlastnostmi YAG:Ce včetně štěpení 

excitiovaného stavu Ce3+  atd., přičemž navazuje na kapitolu 5.1. popisující 

strukturu matrice YAG. Způsob zabudování Ce3+ s ohledem na iontový poloměr 

není ovšem v kapitole 5.1. nijak diskutován 

- Keramika YAG:Ce může být vzhledem ke způsobu přípravy velmi zajímavou 

alternativou k monokrystalickému YAG:Ce a dle mého názoru by si zasloužila větší 

pozornost také v rešeršní části práce viz. kapitola 6.2. 

 

V experimentální části byla měřena teplotní závislost absorbance, emise a měření dosvitu 

fotoluminiscence  monokrystalu YAG:Ce a byly studovány spektrální vlastnosti LED diod.  Při 



studiu teplotního zhášení YAG:Ce autor předpokládá vyšší koncentraci Ce3+ na konci 

krystalu, tento rozdíl však není kvantifikován. Oproti původnímu zadání práce bylo složení 

luminoforu na bázi (Y,Gd)3(Ga,Al)5O12:Ce3+ zúženo na studium monokrystalického 

YAG:Ce. Nad rámec původního zadání práce byla studována emisní spektra ternárních sulfidů a 

jejich kombinací pro dosažení barevné teploty zdroje bílého světla.  

Stěžejní část práce je věnována simulacím optické soustavy modré LED diody a konvertujícího 

luminoforu s důrazem na spektrum LED zdroje, drsnost povrchu, absorpční a emisní spektrum 

luminoforu a geometrii uspořádání optické soustavy. Hlavním výsledkem práce je funkční 

simulace luminoforu YAG:Ce včetně závislosti luminiscence na teplotě a se započteným vlivem 

rozptylu záření na povrchu neleštěného vzorku. Pro získání dat potřebných pro simulaci autor 

navrhnul a sestavil měřící zařízení vlastní konstrukce , tzv. goniospektrometr.   

Autorovi se podařilo vytvořit komplexní nástroj pro simulace soustav LED dioda – luminofor 

YAG:Ce, který  lze použít pro vývoj podobných uspořádání s luminoforem o jiném složení, 

eventuálně efektivně upravovat design luminoforu. Tento výsledek je cenným příspěvkem pro 

další vývoj v rychle se rozvíjejícím oboru diodových osvětlovacích zdrojů. 

 

Závěrem mohu konstatovat, že doktorand prokázal schopnost samostatné vědecké práce 

s vlastním vědeckým přínosem a schopnost výsledky této práce publikovat. Doporučuji proto, 

aby doktorand Martin Rejman byl pozván k obhajobě disertační práce a v případě jejího 

úspěšného obhájení doporučuji udělení titulu PhD. 
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