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 Předložená disertační práce je zaměřená na problematiku detekčních systémů 

s ionizačními a scintilačními detektory v environmentálních rastrovacích elektronových 

mikroskopech. Práci tvoří 108 stran textu s obrázky a tabulkami a dalších 19 stran příloh. Je 

uvedeno 43 literárních odkazů. Seznam vlastních publikací obsahuje 47 záznamů publikací. 

Zvolené téma disertační práce je nanejvýš aktuální a je zaměřené do praktické oblasti.  

 

Cíle disertační práce: 

 Cílem disertační práce (kapitola 4 disertační práce) je (1) studium a praktické řešení 

elektrodového systému detektoru, který bude zajišťovat optimální přenos sekundárních 

elektronů od zkoumaného vzorku ke scintilátoru v rozmezí tlaků používaných 

v mikroskopech ESEM, (2) vyřešit problematiku diferenciálního čerpání detektoru, (3) využít 

počítačové simulace proudění plynů a (4) prostudovat a prakticky ověřit nové materiály pro 

scintilační detektor s vyšší účinností.  

Disertant Ing. Pavel Čudek pracuje na dané problematice podle mých informací delší 

dobu a při stanovení cílů postupoval v souladu s již dříve nabytými znalostmi a zkušenostmi. 

Cíle práce jsou stanoveny reálně, odpovídají významu řešené problematiky, jsou konkrétní, 

v daném čase a popsanými prostředky splnitelné a jsou dobře kontrolovatelné.  

 

Použité metody a dosažené výsledky: 

Problematika detekce sekundárních elektronů v ESEM byla řešena jak v rovině 

teoretické, tak v rovině (zvláště u detektorů scintilačních) praktické (kapitoly 3 až 6 disertační 

práce). Disertant provedl počítačové simulace detektorů, zabýval se návrhem soustavy 

diferenciálního čerpání a měřením tlaků v diferenciální komoře. Provedl vyhodnocení 

výsledků naměřených na detektoru se scintilátorem typu CRY-18.  

Na navržených detektorech provedl disertant celou řadu dalších měření a testů. 

Všechna tato měření, testy a následné optimalizace mají svá opodstatnění a svou cenu, v řadě 

případů dosáhl autor výsledků, které je možné považovat za nové, přínosné pro daný obor. 



Zvolený postup řešení problematiky detekce signálu sekundárních elektronů 

scintilačním detektorem považuji za správný a odpovídající metodám vědecké práce. 

Disertační práce jak v teoretické části, tak v části experimentální obsahuje celou řadu 

původních poznatků, v práci jsou rozpracovány originální metody a postupy hodnocení 

charakteristik scintilačních detektorů. 

Výsledky práce byly postupně zveřejňovány v odborných publikacích v odpovídající 

kvalitě i kvantitě. Celkem uchazeč uvádí 47 publikací, u kterých je hlavním autorem nebo 

spoluautorem, některé z těchto publikací jsou uvedeny v databázích WoS a SCOPUS. 

Po obsahové i formální stránce je disertační práce na velmi dobré úrovni. 

Žádám, aby uchazeč odpověděl na následující otázky: 

Závěr: 

• Co přesně znamená označení CRY-18, materiál (strana 59 disertační práce) 

nebo typ scintilátoru (například strana 64 disertační práce)? 

• Jak je možné interpretovat závislosti například v obrázku 6.35 na straně 71 

disertační práce pro Pt (optimální nastavení) a Cu (optimální nastavení) a proč 

na těchto křivkách existují lokální extrémy (minima)? 

Disertační práce Ing. Pavla Čudka zpracovaná na téma "Scintilační detektor 

sekundárních elektronů pro ESEM" splnila v celém rozsahu požadavky, které jsou na tento 

druh prací podle zákona o vysokých školách kladeny. Práce tedy splňuje ustanovení § 47, 

odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Disertant v práci prokázal, že má v daném 

oboru hluboké znalosti, že ovládá a správně používá metody, které jsou pro obor disertace 

charakteristické a že dokáže cílevědomě, systematicky a samostatně vědecky pracovat. 

Doporučuji 

proto přijmout oponovanou disertační práci k veřejné obhajobě a zároveň doporučuji, aby byl 

disertantu panu Ing. Pavlu Čudkovi po obhájení práce udělen akademický titul d o k t o r 

(Ph.D.). 

V Brně dne 29. dubna 2016 
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