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Mgr. Ábel Kálosi absolvoval postgraduální studium na MFF UK v letech 2015 až 2019 a aktivně se 

zapojil do práce v laboratoři. To potvrzuje i jeho deset impaktovaných publikací, z nichž je na dvou 

prvním autorem. Student také absolvoval půlroční vědeckou stáž na pracovišti Max-Planck-Institut 

für Kernphysik v Heidelbergu. V navázané spolupráci dále pokračuje. 

Předkládaná práce je zaměřena na studium reakcí iontů v plazmatu za nízkých teplot, které jsou 

důležité pro astrochemii. Práce je rozdělena do deseti kapitol. Po krátkém úvodu následuje velmi 

výstižný popis potřebné teorie a současný stav poznání. V experimentální sekci jsou vystihnuty 

principy souvisejících technik. V následujících kapitolách jsou rozebírány výsledky konkrétních 

experimentálních studií, na kterých student pracoval. Popisované experimenty spojuje využití 

prostředí chladného dohasínajícího plazmatu a absorpční laserové spektroskopie s vysokou citlivostí. 

Jde především o studium deuterace iontu H3
+ při nízkých teplotách, ověření polohy absorpčních čar 

iontu N2H
+, určení jeho kinetické i rotační teploty a také popis nové aparatury se stacionárním 

dohasínajícím plazmatem pro teploty do 30 K do 300 K, kterou Ábel Kálosi sestavoval a oživoval. Dále 

následuje popis modelu chemické kinetiky plazmatu s prostorovým rozlišením v nové aparatuře. Ten 

je podstatný pro co nejpřesnější vyhodnocení rychlostních koeficientů studovaných reakcí.  

Celkově je práce na vysoké vědecké úrovni. Zvlášť oceňuji úsilí, které Ábel Kálosi věnoval formulování 

teoretického úvodu, který velmi přehledně uvádí čtenáře do studované problematiky. Zpracování 

úvodních kapitol ukazuje široký rozhled autora. 

Dále si Ábel Kálosi vybral ze své práce několik témat, která podrobněji rozebral. Nespokojil se pouze 

se zopakováním již publikovaných výsledků, ale doplnil další úvahy a interpretace. Poznámkový 

aparát a reference jsou voleny vhodně a vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ukazuje míru 

shody menší než 5%. 

Celkově hodnotím práci jako vynikající.  Mgr. Ábel Kálosi prokázal, že je schopen samostatné vědecké 

práce na vysoké úrovni a proto doporučuji předloženou práci k obhajobě.  

 

 

V Praze dne 12.6.2019 

doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D. 

školitel doktoranda 


