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Posudek na disertační práci
Ing. Petr Bouchal

“Correlation and spiral microscopy using a spatial light modulation”

Disertační práce ing. Bouchala se zabývá využitím prostorové modulace světla v optické a
digitální holografické mikroskopii. Text je rozdělen do 7 kapitol. V kapitolách 1 – 3 je popsáno
téma práce, její přínos, hlavní cíle a použité metody a laboratorní vybavení. V kapitole 4 je shrnutí
současného stavu poznání, všechny dosud používané techniky jsou bohatě citovány. Kapitoly 5 a 6
obsahují vlastní práci rozdělenou na badatelskou a aplikační část. V kapitole 7 se nachází závěr a
práce je ukončena výčtem použitých zkratek a seznamem literatury.

Disertační  práce  je  psána  anglicky,  typograficky  i  jazykově  je  na  velmi  vysoké  úrovni
s minimem překlepů a  gramatických  chyb  (např.  str. 20 varies  místo  vary, str. 27 spatial  místo
special,  v  českém  abstraktu  by  bylo  vhodnější  použít  „Mirauův  interferometr“  místo  „Mirau
interferometr“). Ilustrace a záznamy z kamery jsou kvalitně zpracované a velmi dobře doplňují text.
Pouze u obrázku číslo 7 jsou přehozené popisky detailů b) a c) a v obrázku 11 by názornosti pomohl
graf intenzity podél prstence, z intenzitní mapy není tak zřejmé zesílení v určitém směru.

Po odborné stránce pokrývá práce řadu témat  souvisejících  s  mikroskopií.  Nekoherentní
korelační  zobrazení  je  analyzováno  jak  v  monochromatickém světle,  kde  se  podařilo  prokázat
zlepšení  rozlišovací  schopnosti  zobrazení,  tak  při  použití  vlnových  délek  v  intervalu  několika
desítek nm. Za těžiště disertace by se dalo označit  využití  optických vírů, mj. pro detekce hran
objektů optickou i digitální cestou či při trasování pohybu mikročástic, které probíhá pomocí vírové
referenční vlny. Vertikální poloha fluorescenční částice se pak projeví jako pootočení n-tice jasných
bodů v obrazu a analýzou obrazu je možné získat souřadnice objektu ve třech rozměrech s přesností
na jednotky mikrometrů.  V aplikační  části  práce se autor zabývá praktickými aspekty korelační
mikroskopie,  ukazuje  důležitou  inovaci  zobrazení  pomocí  konjugování  zadní  ohniskové  roviny
objektivu a prostorového modulátoru světla, představuje korekci difraktivní disperze holografické
fázové masky při použití  širokospektrálního světelného zdroje a demonstruje upravený Mirauův
objektiv s proměnným fázovým členem a polarizačními elementy určený k přesnému posunu fáze
zobrazovací větve bez mechanického rušení. Závěrem je popsán hotový multimodální mikroskop,
který prostorovou modulaci světla využívá k zobrazení biologických vzorků.

Disertační  práce je velice pečlivě zhotovena a má velký význam pro vývoj  analytických
technik  v  biologii,  lékařství,  koloidní  chemii  a  dalších  oborech  využívajících  světelné  a
holografické mikroskopie. Práce ing. Bouchala byla velmi úspěšně prezentována v odborném tisku,
během  doktorského  studia  byl  autorem  či  spoluautorem  8  publikací  v  časopisech  s  vysokým
impaktním  faktorem.  Práce  byla  rovněž  často  citována  (více  než  60  citací  bez  autocitací),
o autorském kreditu svědčí Hirschův faktor 4.

Doplňující otázky na doktoranda:

1. Ve schématu pro nekoherentní korelační mikroskopii (Fig. 3) je použit dělič svazku. Jaké
jsou nedostatky této konfigurace? Bylo by možné použít odraz od SLM pod malým úhlem a
vyhnout se tak použití děliče?

2. V  kapitole  5.1.1  (monochromatické  nekoherentní  korelační  zobrazování)  se  na  závěr
zmiňujete o citlivosti systému na optické aberace. Bylo by možné nějakým způsobem využít
SLM k eliminaci těchto vad?



3. V kapitole  6.2  se  zabýváte  použitím SLM v širokém pásmu vlnových  délek.  Jak  se  to
projeví na funkci fázové mřížky na SLM a jaký je její maximální fázový zdvih?

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, téma a definice cílů práce s přehledně uvedenými dosaženými metami. Kapitoly 3
a 4 pokrývají  hlavní část  práce rozdělenou podle charakteru na základní  a aplikovaný výzkum.
Závěr tyto výsledky shrnuje a ukazuje jejich význam pro úspěšnou realizaci probíhajících projektů.
Práci  uzavírá  seznam  použitých  zkratek  a  přehled  literatury,  který  obsahuje  všechny  použité
prameny.

V Brně dne 7. června 2016 Ing. Petr Jákl, Ph.D.


