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Hodnocenířešeníprojektu v roce 2008
Následujícíhodnocenípostupu pŤirea|izaciprojektuje strukturovánopodle pokynůMŠMT.
a) stav realizace projektu, dosaženécíle a výsledlryve vztahu ke smlouvě
MŠMT pro rok 2008jsou:
Dílčícílepředdefinované
01 Laserovéplazma
02 Vývoj a aplikace plazmových rentgenovýchlaseru
03 Rychlékapilámí výboje a magneticképinče
KaŽdé z těchto tří hlavních témat se rozpadá na několik podrobněji vymezených
oblastí,u kteých zpráva uvádí rozhodujícívýsledky a věrohodně dokládá jejich splnění
(zejménapublikac emi) . Lze kon statov at, Že cí|eb yly sp ln ěny.
Předložená zpráva rovněž konstatuje,že rcalizacejedné (RL8_04) z22 p|ánovaných
tohotopřesunu uvedenév2.2,I,I, je zce|a
aktivit byla přesunutado roku 2009. Zdůvodnění
Přesun proto nic neměnína konstatován| žecíle byly splněny.
přesvědčivé.
Za mimořádně závaŽný, byt' neplánovaný výsledek činnosti Centra' považuji návrh
projektu ELITPALS , jehoŽ cílem je vybudování laseru ELI v ČR. Jsem přesvědčen,že
budovánínových velkých vědeckých infrastrukturv CR je velmi žádoucí.
b) dosavadnízpůsoba postup při realizaci projektu
- zpravid|a
Způsob rea\izace projektu je za|oženjak na experimentálním, tak na
návazném-teoretickémřešenídílěíchúkolů.Experimentyjsou evidentněvoleny a plánovány
velmi cí]evědomě.Tento způsobi postup plně odpovídástandardůmvyspělé experimentální
fyziky.
projektupo strcinceodbornéa personální
c) zajištění
Na vedení a rea|izaci projektu se podílí skupina velmi kvalitních vědeckých
pracovníků, Zkva|ity i kvantity uvedených publikací (67 článků v impaktovaných
příspěvkůa další)lze soudit na vysoký stupeň nasazenítěchto
časopisech,11ó konferenčních
pracovníků.

d) vyjódření se ke změnám ovlivňujícímpostup řešeníprojektu, kterénastaly v uplynulémroce
Předloženázprávaneuvádí změny,kteréby mohly projekt významně ovlivnit.
e) t,yužiteln ost výs l edkůp r oj ektu
Jedná se o projekt zák|adnihovýzkumu. Přímá vyuŽitelnostve smyslu návaznosti na
výrobníinovace zde není.Výsledky všaknepochybněspoluvývářejí celosvětovouzásobámu
v8domostí,ze kterése bude dříve či později čerpati pro návazné ap|Lkace'Nicméně i
v oblasti základního výzkumu roste tlak na ziskávání výsledků blížícíchse aplikačním
možnostem.PředloŽeni zprávauvádíjeden hodně aplikačnívýsledek patentovoupřihlášku.
Jedná se o náhodnývedlejšíprodukt výzkumu nebo o cílenousnahu Centra?
projektu
fl vyhodnoceníhospodařenís finančnímiprostředlry
Finančníprostředky byly vyuŽity velmi dobře. Prostý výpočetceny jednépublikace
ukazuje,Že sejedná o výzkum hodně laciný.
g) předpoklacly celkového,časovéhoa věcného,splnění cílůprojektu
Podle mého názoru nejsou pochybnosti o splnění celkových, časových i věcných
náleŽitostíprojektu.
Závér

Centrum laserovéhoplazmatu je celosvětově uznávaným špičkovýmpracovištěm
danéhooboru. Svou činnostív roce 2008 tuto pozíciZnovu potvrdilo. Všechnakriteria MSMT
byla
- beze zbytku splněna.
financováníčinnostiCentra koncem
Velmi doporučuji,aby i po skončenídobíhajícího
_
tohotoroku byly tétooĚlasti-výžkumuposkýnuty v téči onépodobě prostředky pro další
činnost.Jsem přesvědčen,Že se jednáo výzkum velmi laciný a velmi efektivní.

V Brně dne9' února2009

Petr Lukáš

