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pro posouzeníodbornéúrovně Centra, zejménakvaliry jeho
Podkladovémateriály pokládám za postačující
výzkumných aktivit.
K jednotlivým kriteriímhodnoceníperiodickézprávy podle poŽadavkůMŠMT:
a) stav realizace projektu, dosaženécíle a výsledky ve vztahu ke sm|ouvě'
Celý pruběh řešeníprojektu by| podle méhonázoru v roce 2008 v souladu s plánem' Dílčícíle pro rok 2008
pokládám za splněné.
Konkrétněv jednotlivých bodech probíhalov roce 2008 18 výzkumných aktivit a dvě obecné:
Aktivita A0l. Úspěšně pokračovalaodbomá a logistická podpora mezinárodníchexperimentůna laserovém
systémuPALS. To představovalonávrh a stavbu laserovýchoptických tras, přípravuajustování terčíku'návrh
a příprar,usystémůpro diagnostiku laserových svazků a laserovéhoplazmatu, jakož i periferních digitálních
zaÍizenípro měření a sběr dat. Časově náročná byla příprava plánů experimentů a zajištěníprůběhu
experimentálníchkampaníi po logistickéstránce'BezproblémováreaIizacetechnickéhopruběhu zahraničních
i domácích kampaníje důleŽiým předpokladem účastipracovištěna budoucích aktivitách v evropských
projektechHiPER a ELI.
Aktivita A 02. Do řešeníprojektu byli v roce 2008 zapojeni studentia doktorandibakalářského,magisterského
a doktorskéhostudia. Výsledky výzkumu byly rovněž promítnutydo vy1ukystudentu a doktorandů.Pracovníci
Centra vedli studenťyjako vedoucíjejich prací a podíleli na výuce v magisterskémoboru Fyzika a technika
v doktorskémstudiu
termonukleámífúzena FJFI ČVUT. PůsobilirovněŽjako školiteIéa školitelé.specialisté
Fyzikaplazmatu FEL ČVUT. Na obou pracovištíchbylo obhájeno 5 doktorských prací a l4 bakalářských a
Že absolventimagisterskéhostudia se dále podílejí
magisterskýchprací.Významným výsledkemje skutečnost,
při dalŠímstudiu na řešeníprogramu Centra. V současnostije rozpracováno 20 studentskýchdisertačních
pracíjsou kromě ve
tématna všechpracovištích.Výsledky těchto bakalářských, studentskýcha disertačních
vlastních pracích studenťůa doktorandůtéžobsaženyv publikacích, na kterých se studenti jako spoluautoři
podí|eliv rámci širších
úkolů.
b) dosavadnízpůsob a postup při realizaci projektu,
Při realizaci projektu byl kladen maximální důrazna odbornou a logistickou podporu mezinárodníchexperimentů na laserovém systému PALS a ta organizaci podílu studentů, doktorandů a mladých vědeckých
jejichŽ výchova patřík nejdů|eŽitějším
pracovníků,
úkolůmCentra laserovéhoplazmatu.
Způsobyřešeníjednotlivých l8 aktivit vjejich konkrétníchčástechjsou veimi podrobně uvedeny v kapitole
4.|.2 pÍed|ožené
zprávy. Je třeba konstatovat,žepředstalujívelmr rozsáhlou oblast fyziky
a) laserovéhoplazmatu a v1fuojelaserových zaÍizenípro jeho výváření,
b) vývoje metod aplikacíplazmových rentgenových laseru a
c) studia plazmatu kapilárních výbojů a magnetických pinčůjako zdroje koherentníhoi nekoherentního
záÍení,nabiých částic a neutronů'
Tato problematikaodpovídalai dílčímcílůmpro rok 2008.

Společnoucharakteristikou řešených l8 aktivit je aktuálnost řešených problémůa dosaŽenív.ýznamných
výsledkůzejménaběhem roku 2008 publikovanýchpracív mezinárodníchčasopisecha konferencích.
Není záměrenr tohoto posudku hodnotit konkrétnípostupy řešeníjednotlivych l 8 aktivit, o jejichž výsledcích
bylo publikováno 67 prací v mezinárodníchčasopisecha l l6 konferenčních
příspěvků.Většina publikacíje
realizována s mezinárodníúčastí
v časopisechj ako Laser & Particle Beams, Plasma Phys & Control' Fusion,
Jour. Appl. Phys., Radiat. Eff. Defects in Solids, Applied Physics Letters, Physics of Plasmas, Jour. Phys.
Chem., opt Letters , Rev. of Sci. Instrum' Recenze v těchto časopisecho svědčío významu jejich příspěvku
k základnímu výzkumu ve fyzice p|azmafu.
c) zajištěníprojektu po stránce odbornéa personá|ní,
K zajištěníprojektu po stránce odbornéa personálníbylo v roce 2008 využito odborných a organizačních
zkušeností
a výsledkůpředchozíhoobdobíjak ve formě existujícíchodborných' tak personálníchkontaktů'Za
velmi kladný v'ýsledekprojektu pok|ádám aktivitu všechtří oblastízaměřenouna rnývojnoých diagnostik' To
je velmi významnév souvislosti s předpokládanou účastipracovištěna budoucích aktivitách v evropských
projektechHiPER a ELL
d) vyjádření se ke změnám ov|ivňujícímpostup řešeníprojektu, kterénasta|yv uplynulémroce
Změny kterénastaly v postupu řešeníprojektu odpovídaly časovémuvývoji poznatlď, získanýchpři řešení
dílčích
úkolů,ajsou zdůvodněnyv části4.1. projektu.
e) využitelnostvýs|edkůprojektu
Yýznamná zahraniční účastna publikovaných pracích ve větŠině z 18 projektů prokazuje splnění
mezinárodního významu projektu PALS v základním výzkumu' který se svým hardwarovým a diagnostickým
vybavenímúčastnilřady komplexníchexperimentůrealizovanýchv rámci rozsáhlých programůLASERLABEUROPE, LASERLAB-EUROPE
CONTINUATIoN a EURATOM, jeŽ v roce 2008 probíhaly na území
Evropy. Pracoviště se tak zúčastnilov'ýzkumných programů v IPPLM Varšava, IST Lisabon, CELIA
Bordeaux,lNFN Catania, IPPLM Varšavaa BARC Trombay. To pokládám zak|ičoý moment dalŠího
lryvoje
pracovištěv následujícímobdobí 2009-20|l v rámci programu7RP EU ''LASERLAB II,', kdy se s ním počítá
jako se zkušebníma testovacímpracovištěmv rámci přípravnýchfází projektůs velkými evropskými lasery
- PP
HiPER (High Power laser facility for Energy Research) - PP a ELI (Extreme Light Inťrastructure)
Poněvadž se vedoucí vědečtípracovníci Centra jiŽ aktivně podílejína pracích souvisejícíchs přípravny1mi
fázemi těchto projekfů,jsou zde vývořeny předpoklady k udrženíýznamné pozice, kterou má pracoviště
PALS ve střednía východníEvropě, jejímŽvýsledkem by byla moŽnostvýstavby projektu ELI na územíCR.
Vezmeme-li v úvahu výsledky výzkumu v problematice laserového plazmatu v posledních letech, nástup
rentgenových laseru a pokroky plazmatu kapilárních výbojů a magnetických pinčůjako zdroje koherentního
i nekoherentníhozáÍeni, je třeba tento program mezinárodní spolupráce nejen prodlouŽit ale i aktivně
investičnězačlenit.otázkou zdaby neměl b1h zařazen do programu vědecké spolupráce v rámci EU.
Získané kontakty a výsledky mezinárodní spolupráce na pracovišti PALSu, dominantní účastdomácích
vědeckých pracovníkůna návrhu a následnérea|izacíexperimentálníhovybavení současného
PALSu ktomu
přímo vybizejí' Právě realizacenových technologickýchpostupůzaloženýchna výsledcíchteoretickéhostudia
a diagnostiky laserovéhoa rentgenovéhoplazmatu, diagnostiky plazmatu kapilárních výbojů a magnetických
pinčůjako zdroje koherentního inekoherentniho záŤeni, bude jedním zvýznamných hnacích momentů
pokroku ve zvýšeníenergetickéúčinnost
a efektivity výrobníchpostupův příštíchdesetiletích.
Důkazem udržitelnosti a i upevnění získaných pozic v evropskémvýzkumném programu je vedoucí účastna
vývoji experimentálníchdiagnostickýchprostředkůa získanýchvýsledkůz njchžuvádímjen namátkově:
1')Možnost aktivně řídit parametry plazmových jetů s ohledem na jejich astrofyzikální a termojaderné
aplikace.
2') Positivní testování nového způsobu ablačníholaserovéhourychlování makročástic na terawattovém
jódovém laseru- podařila se realizace tzv , reverzníhourychlovacíhoschématu..
3.) objev generace monoenergetických svazků při
femtosekundových pulsů s tenk:Ímifóliemi.

interakci kruhově polarizovaných intenzivních

4') Úspěšnépokačovánívývoje zinkovéholaseru (2l,2 nm),jehož laserová akce je 20 aŽ |00Y.látsilnějšínež
u ostatníchtestovanýchschémat.
5.) Vývoj soustavy scintilačníchdetektorupro Zmapovaníneutronovéhoa tvrdéhorentgenovéhovyzařování
pinčujicíhoplazmatu využívanéve spolupráci s Kurčatovovým ústavemv Moskvě, včetněnumerické
metody pro zpracovánívýsledku měřenía simulaci sledovanýchprocesů.

f) vyhodnocení hospodaření s Íinančnímiprostředky projektu
UvažímeJi počý vědecloýchpublikací a jejich odbornéhodnocenípřijetím do prestižníchffzikálních
časopisů,můžemekonstatovat, že finančníprosředky byly vyhodnoceny velmi efektivně.
g) předpoklady celkového, časovéhoa věcného, splnění cílůprojektu.
Závěremje možno konstatovat, že centrum si vybudovalo nezastupitelnou pozici v ewopské fyzice i širším
zabraniěi. Navíc vývořilo podmínky pro zabezpečenídalšíhorozvoje ýztky p|anrtatu v ČR přípravou mladé
generace na vyso\ých školách, to dokazuje účastdoktorandůa studentůna řešeníproblematiky dílčíchcílůi
pracovnftů jednotlých dílčíchúkolůna inovaci učebníchprogramůvysoloých škol.
účasttvůrčích

Závěr posudku:
Rámcové i dílčícíle pro rok 2008 byly tak splněny jak v části výzkumné' tak i ve výchově mladých pracovníků.
Finančníprostředky byly vyhodnoceny velmi efektivně. Proto hodnotím výsledky prací na projektu v roce 2008
jako vynikající.

VPraze dne10.2.2008.
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