
 

 

 

Posudek oponenta na disertační práci 

Pavla Pořízky  

„Using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) for material analysis“ 

 

 

Ing. Pavel Pořízka se zabýval problematikou využití spektrometrie laserem buzeného 

plazmatu (LIBS) pro materiálovou analyze, konkrétně vývojem algoritmu ke zpracování 

dat naměřených zařízením pro optickou spektrometrii laserem indukovaného plazmatu. 

Experimentální část této práce byla provedena ve Spolkovém institutu pro materiálový 

výzkum a testování (BAM) v Berlíně. Při analýze dat ze vzorků material s komplexní 

matricí získaných pomocí LIBS nalézají aktuální uplatnění autorem uvažované 

chemometrické metody. Vývoj algoritmu byl zaměřen na kvantitativní analýzu a třídění 

vyvřelých hornin na základě měření pomocí LIBS aparatury. Na základě teorie a 

experimentálních měření byl navržen algoritmus pro spolehlivé třídění a kvantifikaci 

neznámých vzorků. Tato studie by měla přispět ke zpracování dat naměřených in-situ 

přístrojem pro dálkovou LIBS analyzu vyvíjeným v Brně na Vysokém učení 

technickém. Jako perspektivní je zvažována aplikace metody LIBS v těžebním 

průmyslu. Školitel je mezinárodně uznávaný specialista v oblasti laserem buzeného 

plazmatu a jeho spektroskopie. 

 

Disertační práce je logicky členěna spolu s úvodem a zavěrem do  čtyř kapitol, které 

zahrnují přehled a rozbor současného stavu dané problematiky, hlavní cíle práce, popis 

provedených experimentů, popis vyvíjených algoritmů, výsledky s diskuzí, závěry a 

návrhy pro další výzkum a vývoj.  

Kapitola 1 obsahuje přehledně historické shrnutí a principy metody LIBS, vlastnosti 

laserového plazmatu, kvantitativní spektrální analýzu, vliv komplexní matrice a 

zpracování signálu. 

Kapitola 2 obsahuje základy získávání chemicky relevantní informace ze vzorků 

měřených pomocí metody LIBS, relevantních matematických modelů pro chemometrii 

ve spektrochemické analýze.  

Kapitola 3 obsahuje popis experimentálního zařízení LIBS a experimentů provedených 

v BAM.  

Kapitola 4 je členěna do tří částí. Obsahuje experimentální výsledky měření 

provedených na vzorcích se sledovaným obsahem měďi, provedené počítačové 

simulace a shrnutí experimentálních výsledků.  

V závěru autor uvádí hlavní tři výsledky práce. Výsledky uvedené v disertační práci 

potvrzují vhodnost použití metody LIBS v těžebním průmyslu. Výsledky dané 

postupnou implementací multivariační kvantitativní metody, metody PCA a metody 

SIMCA. Výsledná potřeba vytvoření knihoven dat, které následně budou 

nenahraditelnou součástí úspěšné in-situ multivariační analýzy. 

Samostatně je uvedena příloha, která obsahuje článek ‘Laser-induced breakdown 

spectroscopy for insitu qualitative and quantitative analysis of mineral ores’ zaslaný do 

Spectrochimica Acta Part B.  

Práce dale obsahuje seznamy použitých zkratek, symbolů a referencí. 

 

 

 



Doktorand prokázal odpovídající znalosti v daném oboru a zvolil vhodné metody řešení, 

které úspěšně použil při práci na projektu. Stanovených cílů bylo dosaženo. Práce 

obsahuje dostatečné množství původních výsledků týkajících se aktuální problematiky. 

Zejména se jedná o algoritmy při zpracování měřených dat LIBS, které jsou významné 

pro rozvoj daného vědního oboru i pro praxi. Uvažované procesy v laserovém plazmatu 

jsou velmi komplexní a jejich popis adekvátně obtížný. Množství další možné teoretické 

i experimentální práce na daném tématu není tudíž malé. 

 

Rozsah, obsah i forma disertační práce jsou na dobré úrovni. Práce je napsána anglicky 

a je jazykově i terminologicky též na dobré úrovni, což svědčí o schopnostech a 

pečlivosti doktoranda. Úvod a závěr jsou v jazyce českém, anglickém a německém. 

Členění je logické a práce obsahuje potřebné rešeršní, teoretické a experimentální části, 

zhodnocení výsledků, použitou literaturu a další požadované formální náležitosti.  

Předložené teze disertační práce obsahují všechny části a vlastnosti již výše uvedené pro 

vlastní doktorskou práci. Neobsahují životopis, který, jak předpokládám, bude 

předložen při obhajobě. 

 

K formální stránce předložené práce ani event. drobným překlepům v textu nemám 

připomínky, které by byly podstatného charakteru. 

 

K doktorandovi mám několik dotazů, které mohou být zodpovězeny v rámci obhajoby: 

 

1. Jsou první tři řádky textu na str. 7 zcela korektní? 

2. Jaké jsou na rozdíl od metody XRF principiální možnosti metody LIBS pro 

zjišťování chemických sloučenin ve vzorcích? Viz. Např. Table 5 na str. 53. 

3. Co je třeba ještě vykonat, aby se in-situ LIBS multivariační analýza stala 

prakticky rozšířitelnou metodou? 

4. Doktorand neuvádí žádné vlastní publikace s vyjímkou publikace zaslané do 

Spectrochimica Acta.  Bylo by velmi dobré, kdyby při obhajobě autor uvedl 

alespoň jednu další publikaci připravenou pro mezinárodní, nejlépe 

impaktované, periodikum.  

 

Doktorand prokázal předpoklady k samostatné tvůrčí práci. Předložená práce obsahuje 

nové výsledky v oboru. Práci navrhuji přijmout k obhajobě a doporučuji udělění 

akademického titulu PhD. 
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Doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc 
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