
 
 
 

Posudek školitele na doktorskou disertační práci Mgr. Martiny Šimsové 

Radiative Processes of Small Molecules 

 

Doktorská disertační práce Mgr. Martiny Šimsové (dříve Zámečníkové) se zabývá 

radiativními procesy, které se týkají diatomických molekul. Cílem práce bylo studovat 

radiativní asociaci a radiativní doby života molekulárního iontu HeLi+ a také radiativní 

výměnu náboje ve srážkách helia s kationtem lithia. Nad rámec původního zadání se Mgr. 

Šimsová také věnovala radiativní asociaci molekulárního iontu CO+. Výsledkem celého 

projektu je šest publikací v impaktovaných časopisech - z toho čtyři jsou již vyšlé, jedna je 

přijatá a jedna bude zaslaná. U pěti z těchto publikací je Mgr. Šimsová první autorkou. Mgr. 

Šimsová prezentovala stěžejní výsledky rovněž na několika mezinárodních konferencích a 

zahraničních pracovištích, kde se její příspěvky setkaly s kladným ohlasem. 

 
Mgr. Šimsová se v roce 2014 zapojila do mého projektu, zaměřeného na kvantově 

mechanický popis radiativních procesů astrofyzikálně zajímavých diatomických molekul, 

který jsem započal v roce 2010 ve spolupráci s Dr. Wolfgangem P. Kraemerem (Max Planck 

Institute for Astrophysics v Garchingu), Ing. Vladimírem Špirkem, DrSc. (ÚOCHB AVČR) a 

Ing. Lucií Augustovičovou, Ph.D. (MFF UK). Je nutno podotknout, že tímto krokem Mgr. 

Šimsová zcela změnila tématiku vzhledem k zaměření své diplomové práce. 

 
Na začátku vlastního projektu se Mgr. Šimsová věnovala studiu radiativní asociace helia 

v excitovaném tripletním stavu a lithiového kationtu, jejíž výsledkem je molekulární iont 

HeLi+.  Na tomto systému se také seznámila s naším programem pro radiativní procesy typu 

continuum-bound a s výpočty rozptylových průřezů a rychlostních koeficientů. Výsledky jsou 

shrnuty ve dvou článcích, které jsou publikovány v časopisech Chemical Physics a Journal 

of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer. 

 
Poté se Mgr. Šimsová zaměřila na určení radiativních dob života vibračních stavů prvního 

excitovaného tripletního stavu molekulárního iontu HeLi+. Za tímto účelem musela rozšířit 

náš program tak, aby prováděl také výpočty Einsteinových koeficientů pro radiativní procesy 

typu bound-bound a bound-continuum. Výsledky jsou publikovány v časopise Chemical 

Physics. 

 
Časově velmi náročná závěrečná studie týkající se systému HeLi+ se zabývala radiativní 

výměnou náboje ve srážkách excitovaného tripletního helia s kationtem lithia. Mgr. Šimsová 

musela opět rozšířit náš program tak, aby prováděl výpočty rozptylových průřezů a 

rychlostních koeficientů pro radiativní procesy typu continuum-continuum. Výsledky této 

studie jsou publikovány v časopise The Astrophysical Journal. 

 



 
 

V roce 2017 jsme navázali spolupráci s prof. Gunnarem Nymanem (University of 

Gothenburg) a prof. Magnusem Gustafssonem (Luleå University of Technology). Mgr. 

Šimsová pak strávila půl roku na stáži u prof. Nymana. Zde se seznámila se semiklasickým 

a kombinovaným přístupem k výpočtům rozptylových průřezů a rychlostních koeficientů pro 

procesy continuum-bound a ty použila při studiu radiativní asociace molekulárního iontu 

CO+. Výsledky tohoto rozsáhlého projektu jsou rozděleny do dvou rukopisů, přičemž první 

byl již přijat k publikování v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a 

navazující druhý bude zaslán tamtéž. 

 
Mgr. Šimsová prováděla sama všechny výše uvedené kvantově dynamické výpočty 

společně s interpolacemi/extrapolacemi příslušných potenciálových a momentových křivek 

(všechna ab initio data jsem dodal já). S celkovým přístupem Mgr. Šimsové jsem velmi 

spokojen - byla aktivní, pracovala relativně samostatně a iniciativně. Doktorská disertační 

práce Mgr. Šimsové, která obsahuje i výsledky neuvedené ve výše zmíněných šesti 

publikacích, je napsána v angličtině, obsahuje málo překlepů a celkově působí na čtenáře 

velmi dobrým dojmem.  

 
Závěrem mohu zodpovědně konstatovat, že doktorská disertační práce Mgr. Šimsové 

skutečně přináší nové poznatky v oblasti chemické fyziky malých molekul astrofyzikálního 

významu. Jsem přesvědčen o tom, že tato práce splňuje všechny požadavky kladené na 

doktorskou disertační práci, a proto navrhuji udělit Mgr. Šimsové titul philosophiæ doctor 

(Ph.D.) v oboru Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika. 

 

V Praze dne  19.8.2019      

doc. Ing. Pavel Soldán, Dr. 


