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Posudek školitele 

doktorské disertační práce Ing. Pavla Pořízky na téma 

„Využití spektrometrie laserem buzeného plazmatu (LIBS) pro materiálovou analýzu“ 

 

 

Předložená disertační práce pojednává o aplikaci metody spektrometrie laserem buzeného plazmatu 

(LIBS) do těžebního průmyslu. Přináší komplexní analýzu vzorků magmatických hornin se zaměřením 

na jejich třídění a kvantitativní analýzu stopového množství mědi. 

V teoretické části se doktorand zabývá v dostatečném rozsahu dynamikou vzniku, trváním a 

termodynamickými vlastnostmi laserem buzeného plazmatu. Navíc zdůraznil i výhody a nevýhody 

spektrochemické analýzy metodou LIBS, která je silně ovlivněna zejména tzv. matričním jevem. 

Jevem, který negativně ovlivňuje přesnost kvantitativní analýzy analytu ve vzorcích s různou matricí 

(zastoupením majoritních prvků ve vzorku). V experimentální části pak doktorand navrhl řešení 

kombinující jednoprvkové a mnohoprvkové statistické postupy. Mimoto, mnohoprvkové 

chemometrické algoritmy jsou nezbytnou součástí analýzy dat naměřených metodou LIBS, 

charakterizované velkým množstvím proměnných. V neposlední řadě, rozsáhlá literární rešerše 

postihuje historii vývoje metody LIBS, silně závisející na pokročilé instrumentaci, a analýzu LIBS 

měření použitím chemometrických postupů. 

Experimentální část doktorand vhodně rozdělil do tří případových studií, na kterých vysvětlil a 

demonstroval jednoprvkové a mnohoprvkové statistické postupy a jejich dopad na výslednou 

kvantitativní analýzu. Tyto studie jsou doplněny i textem článku, uvedeného v příloze a odeslaného 

do impaktovaného časopisu, zabývajícím se stejnou problematikou jako tato disertační práce. V 

tomto článku doktorand dále srovnává analytické výsledky měření stejného souboru vzorků užitím 

dvou experimentálních LIBS sestav. Tyto výsledky naznačují reprodukovatelnost LIBS měření užitím 

rozdílných LIBS sestav. 
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V každé z případových studií byly naměřeny různé druhy vzorků s rozlišným složením a množstvím 

stopového množství mědi. Tento přístup posiluje možnost aplikace LIBS pro měření různorodých 

hornin. Avšak jednotlivá měření byla silně ovlivněna matričním jevem, jak bylo předpokládáno z 

teorie a literární rešerše. Doktorand na základě analýzy experimentálních LIBS měření navrhuje, aby 

jednotlivé vzorky byly v prvé řadě rozlišeny do skupin podle množství matričních prvků. Tím dojde k 

výraznému potlačení matričního jevu a současně ke zpřesnění kvantitativní analýzy analytu. Vedle 

třídění vzorků bylo chemometrických algoritmů využito i k mnohoprvkové regresní analýze. Bylo však 

prokázáno, že tato analýza může potlačit matriční jev pouze do určité míry. Není však použitelná pro 

kvantitativní analýzu obecného LIBS měření. 

V průběhu práce si doktorand osvojil techniky spektrální analýzy, kdy vedle standartních postupů 

použil i pokročilejších chemometrických algoritmů. Tuto práci hodnotím kladně stejně jako její přínos 

pro prvkovou analýzu užitím dálkové i laboratorní aparatury LIBS. Navržený algoritmus pro 

zdokonalené třídění a kvantifikaci LIBS spekter byl úspěšně testován pro analýzu hornin, avšak může 

být použit i v obecném případě pro LIBS analýzu vzorků s komplexním složením matričních prvků. 

Dále, doktorand během studia absolvoval dlouhodobou zahraniční stáž na vědeckém pracovišti 

Spolkového institutu pro materiálový výzkum a vývoj (z něm. BAM) v Berlíně, SRN. Na tamním LIBS 

pracovišti spolupracoval s prof. Ulrich Panne a Dr. Igor B. Gornushkin, uznávanými specialisty v LIBS 

kruzích. V průběhu doktorského studia byl autorem několika tematických příspěvků (posterů a 

přednášek) zaměřených na techniku LIBS na mezinárodních konferencích. Je dále autorem několika 

článků již přijatých nebo odeslaných do časopisů s impaktním faktorem jakožto i několika funkčních 

vzorků a patentové přihlášky, rozšiřujícího možnosti techniky LIBS pro analýzu kapalných vzorků. 

Celkově doktorand prokázal vysokou míru samostatnosti a invence. Doktorand ve své práci splnil 

navržené cíle a tato práce bude přínosem pro nadcházející práci LIBS skupiny na FSI VUT. 

Disertační práci tudíž hodnotím souhrnně známkou za A, tedy výborně. 

Na základě předložené disertační práce a dalších vědeckých počinů doporučuji, aby Ing. Pavel Pořízka 

po obhájení své doktorské disertační práce získal titul Ph.D. 
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