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Předložená práce je věnována studiu radiačních procesů iontů LiHe+ a CO+. Konkrétně se jedná
o  určení  radiační  doby  života  rovibračních  stavů  iontů,  výpočty  radiačního  asociativního  procesu
(radiative association, RA) a radiačního přenosu náboje. Zmíněné procesy hrají důležitou roli v chemii
raného  vesmíru.  V  mnoha  případech  je  radiační  asociace  primárním  procesem,  kterým  malé
molekulární  ionty  vznikají  v  mezihvězdném prostoru  a  v  planetárních  mlhovinách.  Přesné  určení
rychlostní  konstanty  tohoto  procesu,  společně  s  chemickým  modelem  v  mlhovině  pak  umožňuje
předpověď světelnosti pozorované spektrální čáry (viz první detekce HeH+, Nature  598, 357, 2019).
Práce je rozdělena na tři kapitoly.

První kapitola shrnuje teorii potřebnou k pochopení studovaných procesů. Myslím, že se v ní
autorce  docela  povedlo  nalézt  rovnováhu  mezi  detailem a  přehnanou  obšírností.  Na  prvních  30-ti
stranách  je  postupně  vybudována  teorie  umožňující  definici  počítaných  veličin,  tj.  dob  života  a
účinných průřezů. Ve druhé části kapitoly lze nalézt více konkrétních detailů a postupů použitých v
numerických  integracích  Schrödingerovy  rovnice,  nebo  dalších  integracích  přes  kontinuální
energetické spektrum rovibračních stavů, atd. Kapitola je zakončena prezentací vstupních ab initio dat
(potenciálové křivky pro studované elektronické stavy a korespondující tranzitní dipólové momenty)
pro studované molekulární ionty LiHe+ a CO+, kterých určení není součástí disertační práce.

 Druhá kapitola prezentuje výsledky v mírně rozšířené podobě vůči obsahu publikací,  které
jsou přiloženy na konci disertační práce. Konkrétněji tyto výsledky zahrnují 

• Radiační doby života LiHe+ pro rotační kvantové čísla J = 0, 1, 2
• Účinné průřezy a rychlostní konstanty radiační asociace pro HeLi+, společně s dvěma přechody,

které nebyly publikovány
• Účinné průřezy a rychlostní konstanty radiační asociace pro CO+

• Radiační přenos náboje pro HeLi+

Pozitivně na mne působí, že kapitola není jenom souhrn výsledků. Množství prostoru je také věnováno
snaze objasnit průběhy a chování vypočtených veličin na základě korelace s vlastnostmi vstupních ab
initio dat.

V poslední, třetí kapitole jsou shrnuty studované procesy, společně s několika závěry ohledně
vzniku CO+ v SN 1987A a ohledně důležitosti radiačního přenosu náboje v rekombinační éře vesmíru.

Práce  obsahuje  nové  a  originální  výsledky  pro  radiační  mechanismy,  které  umožňují  vznik
lehkých molekulárních iontů.  Výsledky práce naleznou uplatnění především v chemických modelech
raného  a  současného  vesmíru.  Poptávka  po  přesných  hodnotách  rychlostních  RA konstant  je  v
současnosti  v  astrofyzikální  a  astrochemické  komunitě  velká  a  věřím,  že  spočtena  data  naleznou
uplatnění na mezinárodní úrovni. Většina výsledků byla publikována ve čtyřech článcích mezinárodní
úrovně (společně s pátým zaslaným do redakce MNRAS). Tím je dána vysoká úroveň disertační práce. 

Po formální stránce je práce napsána přehledně a srozumitelně. Formálních chyb a překlepů je
překvapivě  málo.  Práce  dokazuje  tvůrčí  schopnosti  a  vědeckou  pečlivost  studentky a  splňuje
požadavky  kladené na disertační práce doktorského studia. Na tomto základě doporučuji disertační



práci Mgr. Martiny Šimsové k obhajobě.

Mgr. Roman Čurík, PhD.

V Praze dne 16. srpna 2019

Dodatek A
Čtyři otázky pro studentku:

1) Strana  35,  oddíl  1.7.3.  Jakým  způsobem  program  LEVEL  určuje  polohu  a  šířku  shape
rezonancí?

2) Strana 46, pod rovnicí (2.13) je D3>0. Znamená to, že má LiHe+ v  13П zápornou polarizabilitu?
Nebo data určující D3 nejsou ještě asymtotická?

3) Je možné rozvést detaily ohledně energetické integrace (1.82) potřebné k získání dat v obr. 2.9
na straně 53? Hodnoty při 5x105 K vyžadují Ei>100 eV. Jaká je hustota energetického gridu v
integraci aby byly zachyceny všechny rezonance?

4) Obr. 2.18 na str. 71. Co způsobuje prudký pokles účinného průřezu pro Ei > 6-10 eV?

Dodatek B
Nejzávažnější formální problémy (bez překlepů a korekcí anglické gramatiky):
• Str. 11, rovnice (1.31), kvadrát ve jmenovateli
• Obr.  2.1  a  obr.  2.5.  Znaménko  rovibračních  vlnových  funkcí  je  v  rovnici  (1.91)

libovolné/náhodné a proto je také znaménko radiálního tranzitního momentu  M náhodné. Má
smysl zobrazovat |M| místo M.

• Str. 48, poslední řádek, nemělo by být E=1/9 Σ (2J+1) EJ ?
• Asi  by  se  hodil  komentář,  že  při  použití  diabatické  reprezentace  v  případě  CO+ se  zase

zanedbává vazba mezi elektronickými křivkami kolem těsného vyhnutého křížení


