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Posudek na disertační práci
Ing. Tomáš Slabý

“Koherencí řízený holografický mikroskop nové generace”

Disertační  práce  ing.  Slabého  se  zabývá  velice  aktuální  tematikou  neinvazivních
zobrazovacích  technik,  které  jsou  klíčové  pro  další  výzkum  v  medicíně,  biologii  a  strukturní
analýze.  Výsledek  práce  je  návrh  a  analýza  optické  sestavy koherencí  řízeného  holografického
mikroskopu (CCHM), sestavení a experimentální ověření parametrů aparatury.

Pojednání je přehledně členěno do pěti logických celků a dvou dodatků. V obsáhlém úvodu
jsou  vyčerpávajícím  způsobem  představeny  interferometrické  i  neinterferometrické  metody
používané pro kvantitativní  fázové zobrazení vzorku, současný stav holografické mikroskopie a
přehledně definovány cíle disertační práce. Ve druhé kapitole se doktorand věnuje návrhu nového
uspořádání CCHM, který využívá objektivů pro nekonečnou délku – představil dílčí návrhy optické
cesty, ze kterých vyplývá finální řešení uspořádání aparatury s reflexní difrakční mřížkou. Odvodil
teoretické  vztahy  pro  základní  parametry  nového  uspořádání  a  vyvodil  z  nich  důležité  závěry
týkající  se  např.  citlivosti  nastavení  úhlu  svazku  prvního  difrakčního  řádu  a  jeho  vlivu  na
achromatičnost uspořádání a souvislosti laterálního rozlišení  CCHM s koherencí osvětlení.  Dále
provedl  teoretickou  analýzu  citlivosti  fázového  zobrazení  a  určil  kritické  parametry  difrakční
mřížky a výstupního objektivu. Ve třetí kapitole popsal konstrukci CCHM, kde se částečně podílel
na mechanickém návrhu, a navrhl proceduru pro jemné i hrubé seřízení aparatury, která bude sloužit
jako  podklad  pro  automatizaci  nastavení  aparatury.  Kapitola  4  se  zabývá  experimentálním
proměřením parametrů  zhotoveného  systému,  mezi  jinými  se jedná  o vliv  koherence  světla  na
zobrazení,  citlivost  detekce  fáze  a  spektrální  propustnost  obou  větví  CCHM.  Byl  proveden
ukázkový experiment  s  živými buňkami.  V poslední  kapitole  jsou uvedeny závěry  celé  práce a
seznam publikací, patentů a spolupráce s komerční sférou. Dva dodatky obsahují paprskový model
CCHM v programu ZEMAX a návrh testovacího vzorku příčného rozlišení.

Typograficky  je  dizertační  práce  na  vynikající  úrovni,  textová  část  je  vhodně  doplněna
obrazovou  dokumentací,  která  pomáhá  na  správných  místech  pochopit  výklad  problematiky
digitální holografické mikroskopie (nedůležitá připomínka – v textu na str. 56 se autor odkazuje na
„Závěrky“, které ve schématu na obr. 26 chybí). V celém textu je bohatě odkazováno na zdroje, ze
kterých autor vycházel. Nalezl jsem pouze drobnou nepřesnost v úvodu, kde se odkazuje na pramen
[11] „s přesností až desetiny nanometru“, přičemž v článku se hovoří o standardní odchylce měření
výškového profilu ±0,8 nm. Rovněž by bylo vhodné na straně 31 nahoře zmínit, že u vztahu mezi
Fourierovou transformací (FT) a autokorelací se jedná o Wienerův-Chinčinův teorém a u vztahu
mezi FT a konvolucí FT o konvoluční teorém. Dále v kapitole „Závěr“ při shrnutí všech dosažených
výsledků by bylo vhodnější  místo pasiva (bylo navrženo)  využít  aktivum (navrhl jsem),  aby se
jednoznačně  odlišila  práce  autorova  od výsledků  ostatních  členů  výzkumného  týmu.   Poslední
poznámka k formě práce se týká „Dodatku A“ – při zobrazení spot diagramu v programu ZEMAX
je vhodné začlenit  měřítko typu „Airy disc“,  aby bylo na první  pohled zřejmé,  jestli  je systém
optimalizovaný a difrakčně limitovaný.

Cíle  definované  v  úvodu  disertační  práce  byly  beze  zbytku  splněny.  Výsledky  práce  a
aplikace CCHM byly prezentovány v impaktovaných časopisech i konferenčních sbornících a byly
použity při přípravě českých i mezinárodních patentů. Aktuálnost práce potvrzuje i zájem komerční
sféry o společný aplikovaný výzkum.

Doplňující dotazy:



 V kapitole  2.7 zmiňujete  fototoxicitu  (negativní  vliv  záření  na živé  organismy).  Jaký je
výkon záření v prostoru vzorku při snímání obrazu při použití spektrálního filtru a při osvitu
HeNe laserem?

 Při měření prostorové a časové koherence (obr. 29) není zmíněna chyba měření, a to ani
nepřímo (parametry snímačů polohy u piezoposuvů v osách X, Y a Z).  Dokážete  chybu
měření odhadnout?

 Měřil jste spektrální propustnost předmětové i referenční větve. Efektivita difrakční mřížky
(a tím intenzita svazku v 1. difrakčním řádu) závisí na vlnové délce difragovaného záření.
Může to mít vliv na tvar naměřené křivky?

 Nová konstrukce CCHM využívá objektivů pro nekonečnou tubusovou délku, což zvyšuje
flexibilitu celého systému. Máte nějakou představu o modifikaci např. držáku vzorku, který
jste konstruoval, pro horizontální umístění vzorku pro pozorování biologických objektů?

Práci hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji udělení akademického titulu Ph.D. v oboru
Fyzikální a materiálové inženýrství.

Předložené teze (zkrácená verze disertační práce) obsahují všechny nezbytné části: V úvodní části
se  nachází  obsah,  shrnutí  současného stavu poznání  a  definice  cílů  práce.  Ve druhé kapitole  je
teoretický rozbor a návrh řešení, kapitoly 3 a 4 pokrývají hlavní výsledky práce. Závěr práci shrnuje
a prezentuje výsledné publikace a patenty, přehled literatury obsahuje všechny prameny a životopis
teze uzavírá. 

V Brně dne 11. prosince 2014 Ing. Petr Jákl, Ph.D.


