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LC 528 _ Centrum laserovéhoplazmatu
zarok 2008.
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Centrum laserovéhoplazmatuje projekt s rozsáhlym spektremvýzkumných aktivit a
celkovým rozpočtempřes 45 mil. Kč ročně.Týo aktivity sahajíod vývoje plazmových
výkonových laseru a jejich komponentpřes výzkum interakceintenzivníchlaserovýchsvazků
s hmotou ve všechskupenstvíchažpo teoretickýpopis těchtoprocesůpokročilýmimetodami
matematického
a počítačového
modelování.Do výzkumnépráce je kromě pracovníků
zapojena
zak|ádajicich institucí
i řada studentůbakalářských'magisterských a doktorských
studijníchprogramůakreditovanýchna MFF UK a FJFI a FEL Čvur. Podstatnéje zapojeni
pracovníkůze zaltaniěních pracovišť,kteří vyuŽivají unikátní laboratoř PALS, případně
výsledky výzkumu v rámci centradále rozvíjejíve svých laboratořích.
Plán práce Centrapro rok 2008 byl rozdělenna l9 dílčích
výzkumnýchúkolůve třech
základníchsměrech:(1) Výzkum laserovéhoplazmatu a qývoj zaÍizenipro jejich výváření'
(2) Vývoj a aplikace p|azmovýchrentgenovýchlaseru a (3) Výzkum kapilárnícha pinčových
výbojů.Týo výzkumnéaktivity se vzájemně prolínalya tvořily i základ pro dvě dalšíaktivity
obecnějšího
charakteru:(l) odbornápÍípravmladých pracovníkůa (2) Podpora
mezinárodníchexperimentů'Všechnytýo aktivity kromě jedinéúspěšněprobíhaly,navícbyl
uspořádánve spolupráci s Mezinárodní agenturoupro atomovou energii koordinačrrí
workshop pro výzkum inerciálnífuze.
Roztříděnívýsledkůprojektu podle jednotlivých tématje velmi obtižné,
nebot'témata
se poněkudpřekrývají,ale je moŽno konstatovat'žecelkově bylo v rámci projektu
publikováno 67 časopiseckýchpublikacía 116 konferenčních
příspěvků.Dále byly obhájeny
práce, 4 diplomovépráce a7 praci bakalářských. Nejzajímavější
dvě doktorskédisertační
výsledkyjsou shrnutyv kapitole 4,1 periodickézprávy a patřímezi ně zejménavývoj nové
metody urychlováníprachových částicpomocíoblaku plazmatu generovanéholaserovým
svazkem nebo výsledky studia interakcelaserovéhosvazku s pěnovými terčiv prvním
tématickém
okruhu nebo strukturovánípovrchu polymeru rentgenovýmlaseremve druhém
Tyto
praktickéaplikace'
okruhu.
i dalšívýsledky slibují důleŽité
Z hlediska publikačníchvýstupůje nutno zdiraznit, Že mezi autory se ve značné
míře
vyskytujínejenzahraničníspolupracovníci,kteřítak podstatnězvyšujípotenciál centra.ale i
práce. To demonstrujei zdáméplnění
mladípracovníci'kteň nedávno obhájili svédisertační
obecnýchaktivit - výchova mladých pracovníkůa podpora zahraničníspoluprácea
mezinárodníchexperimentů'
Z prttběŽné
zprávy vyplývá, žepracovnícicentraodvedli obrovský kus práce,
který nejen splňuje, ale zdalekapřekračujeúkoly stanovenépro rok 2008. Pracovníkolektiv je
stabilizovanýa je průběŽnědoplňován mladými pracovníkya vynikajícímzpůsobemse starái
o výchovu studentů.
Finančněje projekt zajištěnúčelovoupodporouméněneŽ z pol'oviny'většina
prostředkůje poskytována zičastněn;Ími
institucemi.Strukturavýdajůodpovídá
experimentálnínáročnostiprojektu a širokémezinárodníspolupráci. Pokud přihlédneme
k extrémní
experimentálnínáročnostivýyčených a splněnýchúkolů,je objem finančních

prostředků
vynaložených
na řešeď projektuv dobrékorelaci s mnoŽsťvím
a kvalitou
vědeckýchvýstupůprojektu.
Domnívámse, Že záů,Jadni
myšlenku,se kterouby|azak|áňánacentrazákladního
v.fukumu,tj. vytvořit takovou koncentracivědeclcýchpracovníkůa experimentálníchzařizeti,
která by byla schopnaobstátv mezinárodníkonkrrrencia podstatněpřispět k rozvoji daného
oboru,Centrumlaserovéhoplazrrrafuúspěšně
naplňuje.
planu a poškýuje kvalifrrí
Výzkum v Centru probíhájížněkolik let podle stanoveirého
vědeckévýsledky mezinárodníhovýznamuJe tedy moŽnopředpokládat,Že tomu tak bude i
projektuv dďšímroce.
nadále.Doporuěujiproto schválenípruběžné
zptávy a pokračovríď
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