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Předložená dizertační práce je založena na čtyřech publikovaných, jednom odeslaném a jednom při-

pravovaném časopiseckém článku. Všechny publikované práce byly uveřejněny výhradně v časopisech 

s impaktfaktorem, z toho jedna v časopise s impozantním impaktfaktorem aktuálně převyšujícím hod-

notu 5, další v časopise s impaktfaktorem blízkým hodnotě 3 a dvě další sice v časopise s impaktfakto-

rem nižším (1,9), ale obecně v komunitě chemických fyziků považovaném za velmi solidní. Rovněž pu-

blikace, která se aktuálně nachází v recenzním řízení, byla zaslána do časopisu velmi vysoké úrovně 

(IF2018=5,231). Až na jeden (nejstarší) článek zařazený do této dizertační práce je doktorandka vždy 

uvedena jako první autor. 

Samotná práce není pak pouhým komentářem ke zmíněným časopiseckým článkům, ale reprezentuje 

text víceméně samonosný. Jako taková umožňuje čtenáři získat povšechnou představu o výzkumu re-

alizovaném doktorandkou, aniž by byl nucen nahlížet do publikovaných prací. Pouze v kapitole 1.8 jsem 

postrádal bližší specifikaci metod použitých v ab initio výpočtech, byť nebyly provedeny samotnou dok-

torandkou, ale jejím školitelem. Celkový rozsah předložené práce (cca 90 stran a přibližně 80 bibliogra-

fických citací) je pro dizertační práci naprosto adekvátní. 

S ohledem na zmíněné skutečnosti lze konstatovat, že předložená práce svým rozsahem odpovídá 

standardům na dizertační práce kladeným. Publikační aktivita doktorandky i kvalita publikovaných 

prací je výrazně nadprůměrná, o podstatném přínosu doktorandky k publikovaným výsledkům není 

nejmenších pochyb.  

 

Tematicky patří předložená práce do oblasti kvantové teorie rozptylu, speciální důraz je kladen na ra-

diační procesy ve srážkách (excitovaných) atomů s atomovými ionty s astrofyzikální a astrochemickou 

motivací. O aktuálnosti zvoleného tématu svědčí jednoznačně časopisecké články publikované dokto-

randkou (a spolupracovníky) ve velmi solidních mezinárodních časopisech. 

Práce je uvozena krátkým, ale velmi zdařile sepsaným úvodem obsahujícím zařazení prezentovaného 

výzkumu do širšího kontextu i přesvědčivou argumentaci ve prospěch jeho motivace. Následuje při-

bližně 35 stran teoretického úvodu, v němž jsou shrnuta základní teoretická, metodická i výpočetní 

východiska předložené práce. Jako velký klad tohoto shrnutí bych viděl fakt, že nic není opomenuto, 

dokonce ani takové technické detaily, jakými jsou například kvadratury pro numerický výpočet inte-

grálů, metody numerické integrace stacionární Schrödingerovy rovnice či interpolace a extrapolace 

diskrétních dat. Výklad je veden velmi srozumitelnou formou a čtenář ho může číst s plným pochope-

ním, aniž by byl nucen nahlížet do dalších zdrojů.  O přiměřenosti metod a postupů zvolených pro 

řešení problémů, které tvoří obsah předložené práce, nemůže být sporu. O tom, kromě jiného, opět 

svědčí i publikace získaných výsledků ve velmi kvalitních časopisech. 

Po teoretickém úvodu následuje zhruba 45 stran prezentace vlastních výsledků doktorandky, opět ve 

velmi přehledné formě. Způsob zpracování celé práce i rozsah citované literatury naznačují rozsáhlé 

znalosti doktorandky a vysokou míru její odborné sečtělosti. I v tomto ohledu předložená dizertační 

práce splňuje nároky obvykle na práce tohoto typu kladené. 

 

I formální úroveň předložené práce je velmi dobrá. Text je příjemně čtivý, obrázky a tabulky jsou pro-

vedeny s příkladnou pečlivostí, přičemž totéž platí i pro bibliografické citace (obvyklý to zdroj chyb a 



překlepů). Zvláště pak oceňuji fakt, že práce byla sepsána v anglickém jazyce, a to na velmi dobré jazy-

kové úrovni a jen s minimálním zastoupením drobných chyb či překlepů. Samotný jazyk naznačuje, že 

doktorandka má v angličtině „náležitě vypsanou ruku“. I po formální stránce tedy předložená práce 

splňuje všechny požadavky na dizertační práce kladené. 

 

K práci nemám žádných závažných připomínek. Protože se ale od oponenta připomínky a námitky 

přece jen očekávají, předkládám doktorandce k uvážení několik víceméně formálních námětů. Ty však 

nepovažuji za natolik důležité, aby byly zařazeny přímo do tohoto posudku, a shrnuji je proto v samo-

statné příloze.  V každé případě bych ale rád zdůraznil, že tyto připomínky nikterak nesnižují velmi vy-

sokou úroveň předložené práce. 

 

Pro rozpravu během obhajoby předkládám autorce k posouzení následující dotazy: 

a) Na str. 33 se hovoří o our in-house programme pro numerickou integraci 1D stacionární 

Schrödingerovy rovnice. Přispěla autorka k jeho vývoji, či jej „pouze“ použila? Jak to bylo 

s ostatními programy využitými v této dizertační práci? 

b) Jsou data prezentovaná v práci (případně doplněná o výsledky publikované dalšími autory) do-

statečná např. k řešení kinetických rovnic modelů reakcí He a Li probíhajících v rekombinanční 

éře vývoje vesmíru (viz též věta Rate coefficients are input parameters in reaction networks 

widely used in astrochemical models … na str. 24)? Pokud nikoliv, jaké další výpočty jsou zapo-

třebí? A jsou s ohledem na současné výpočetní zdroje proveditelné?  

c) Podobný dotaz je možno vznést i v souvislosti s procesy vedoucími k formování iontu CO+ v at-

mosférách supernov (např. v práci zmíněné SN 1987A). Podle závěrů uvedených v posledním 

odstavci na str. 84 této dizertační práce, dominuje kaskáda C + O  CO + foton a CO + O+  

CO+ + O. Již ale pro první krok této kaskády jsou dle Conclusions publikace [34] odpovídající 

rychlostní konstanty dost neurčité a totéž, zdá se, platí i pro krok druhý. 

d) A jaké perspektivy vidí doktorandka obecně pro další pokračování / rozvoj prezentovaného 

výzkumu (ať již jí samotnou či některým z jejích následovníků v doktorském studiu)? 

 

 

Na závěr konstatuji, že doktorandka prokázala ve všech ohledech předpoklady pro samostatnou tvo-

řivou práci a že předložená dizertační práce bezpochyby splňuje nároky na dizertační práce kladené. 

S velkým potěšením ji proto doporučuji k obhajobě a po jejím (jak nepochybuji) úspěšném obhájení 

a splnění dalších zákonných podmínek doporučuji udělit doktorandce vědecko-akademický titul dok-

tor (Ph.D.) 
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Příloha k posudku dizertační práce Radiative Processes of Small Molecules předložené k obhajobě 

Mgr. Martinou ŠIMSOVOU 

 

Drobné formální připomínky k textu dizertační práce 

 

a) První rovnice na str. 4 (He + H+  He+ + H + photon) by zasloužila drobný komentář. Vzhledem 

k hodnotám ionizačních potenciálů He a H by čtenář mohl prvoplánově očekávat spíše absorpci 

fotonu než jeho emisi. 

b) Na str. 4 není závěr první věty, … that can typically have 10 or 20 K, vhodný pro formální publi-

kaci, spíše se hodí do neformální diskuze s kolegy (uvádím jako jeden příklad za pár ostatních, 

na které jsem v textu dizertační práce narazil). 

c) V textu bezprostředně následujícím za rovnicí (1.45) chybí definice symbolů J a . 

d) V následující rovnici (1.46) není zřejmé, kam zmizel spin. To by rovněž zasloužilo stručný ko-

mentář. 

e) Na konci úvodního textu kapitoly 1.4 (str. 16) by dle mého názoru stálo za to doplnit větu uvo-

zující bezprostředně následující podkapitolu (1.4.1). Tedy větu vysvětlující, proč výklad pokra-

čuje právě nástinem stacionární poruchové teorie. 

f) Věta Correctly, large basis sets are also necessary when highly precise methods are used (str. 

19, odstavec před Note on Transition Dipole Moment) se mi zdá poněkud zavádějící, neboť 

opak bývá často pravdou. Tedy velikost báze se volí tak, aby highly accurate methods byly 

„upočitatelné“. 

g) Na str. 22 (poslední odstavec) se hovoří o hladině v=4, J=0 jako o pure vibrational, zatímco 

hladina v=5, J=0 je označena jako the first ro-vibrational. Proč? Navíc se z obrázku 1.6 zdá, jako 

by vlnová funkce pro v=5, J=0 nezasahovala (byla nulová?) do oblasti prvního minima, což ur-

čitě neplatí. 

h) Ve výčtu radiačních procesů na začátku kapitoly 1.6 (str. 23) by bylo vhodné zavést zkratky i 

pro procesy uvedené v prvních dvou odrážkách (které jsou stejně nakonec použity např. v ob-

rázku 1.7). 

i) Jsou funkce z rovnice (1.142) používány v metodách DVR obecně, jak se zdá vyplývat z textu In 

the DVR method, the bound-state wave function ψ(R) is expanded in the orthonormal basis set 

(str. 34), nebo se dají použít i jiné ortonormální báze? 

j) Rovnici (1.149) bych opatřil citací zdroje, ze kterého byla převzata. (Obecně bych toto navrho-

val i u některých dalších rovnic, např. u vzorců pro účinné průřezy uvedených v kapitole 1.6 

Radiative processes. Takže opět jen ilustrativní příklad.) 

k) Odstavec 1.7.5 bych doplnil konkrétními vzorci. Odkaz na zdroj [68] nemusí být dostačující, 

zejména s ohledem na to, že se jedná diplomovou práci, která nemusí být každému čtenáři 

snadno dostupná. 

l) V kapitole 1.8 autorka uvádí, že všechny ab initio výpočty použité v této práci byly provedeny 

jejím školitelem. Bylo by určitě vhodné uvést v textu předložené práce alespoň stručný souhrn 

použitých metod, bází, případně se i zmínit o software, pomocí nějž byly tyto výpočty prove-

deny. A to alespoň v rozsahu postačujícím k tomu, aby si čtenář dokázal udělat představu o 

přesnosti dat i bez nahlížení do publikovaných článků (viz též odpovídající poznámka v samot-

ném posudku). 

m) Kapitola 2.1 se výhradně týká systému HeLi+, její nadpis by to měl zohlednit. Použitá obecná 

formulace Radiative liftimes evokuje očekávání, že kromě zmíněného systému dojde i na další. 



n) Zatímco rovnice (2.5) a (2.6) bezesporu popisují depopulation of the c3+ state, rovnice (2.7) 

takový proces evidentně nereprezentuje (jak by se zdálo z textu na konci prvního odstavce 

podkapitoly 2.2.1 na str. 46). 

o) V obrázku 2.14 na str. 66 chybí v legendě zmínka o tom, čím se od sebe liší oba panely. Byť je 

to „jasné“, ve formálních (např. časopiseckých) publikacích se podobná explicitní zmínka zpra-

vidla vyžaduje.  

p) V některých obrázcích (např. obrázek 2.17) se dají jen obtížně odlišit překrývající se křivky a 

čtenář je ponechán na pochybách, zda se křivky skutečně překrývají, či jen v obrázku nedopat-

řením chybí. Ve zmíněném obrázku 2.17 se to týká např. oblasti srážkových energií pod cca 

0.05 eV. Elegantním řešením by mohla například být poznámka doplněná do legendy k ob-

rázku, v níž by byl čtenář na překryv křivek upozorněn. 

q) V případě některých obrázků působí dále rušivě to, že jsou odtrženy od textu, v němž jsou vý-

sledky v nich zobrazené diskutovány. Jako exemplární příklad bych uvedl obrázek 2.21, který 

je diskutován na straně 73, ale čtenář ho nalezne až na straně 76 (nemluvě o tom, že „se za-

toulal“ do úplně jiné kapitoly, Radiative Charge Transfer, než které se týká, Radiative Associa-

tion). 

r) Na tomto místě musím rovněž poněkud oslabit své tvrzení uvedené v posudku, že text je pří-

jemně čtivý. Z tohoto celkově velmi příznivého dojmu se poněkud vymyká poslední kapitola 

předložené práce (Conclusions), která na mě působila, jako by byla „šita rychlou jehlou“. Buď 

jsem byl v této kapitole již unaven já čtením, nebo autorku už přestalo bavit psaní. 

 


