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Aktuálnosť riešeného tématu 
Tématom dizertačnej práce bolo experimentálne štúdium fotodisociačných procesov 

molekúl v plynnej fázi vyvolaných absorpciou svetla. Toto téma je v súčastnosti veľmi aktuálne, 
pretože doterajšie experimentálne data nie sú dostatočné na úplné pochopenie chemických a 
fyzikálních procesov prebiehajúcich při interakcii fotónov s izolovanými molekulami. 

Použité metódy a postupy 
 Použité experimentálné metódy sú novátorské a na veľmi dobrej úrovni v medzinárodnom 
merítku. Bola realizovaná metóda pre meranie elektrónových spektier izolovaných molekúl 
v plynnej fázi s pomocou iontovej spektrometrie, ktorá kombinuje metódy hmotnostnej a optickej 
spektrometrie. Experimentálne získané data boli doplnené teoretickými výpočtami, ktoré čiastočne 
vysvetlili experimentálne pozorovanie. 

Výsledky 
Výsledky prinášajú nové vedecké poznatky o efekte experimetálnych parametrov (druh 

tagovacej molekuly, teplota) na elektronové spektrá florescenčných xanthenových farieb, o 
fotochemickej konverzii komplexov železa a fotoizomerizácie molekulových prepínačov. Tieto 
poznatky boli zhrnuté v štyroch publikáciách. 

1) Prečo je na obr. 36 použitá iná normalizácia pre rhodamine 123 a rhodamine 110, keď sa 
spektrá porovnávajú? (bolo by vhodné tieto spektrá normalizovať tiež na výkon laseru, 
pretože rozdiel medzi zmeranou (468nm) a už publikovanou (465nm) hodnotou môže byť 
tým znížený) 
 

2) Mohli by ste vysvetliť modrý a červený posuv a ilustrovať ho na obr. 50 a obr. 58, kde sa 
posuv vyskytuje len prekvapivo v prípade Z-HTI, kde C=O vibrácia nie je ovplyvnená 
ortho-vodíkom fenylovej skupiny? 
 

3) Uvažovali ste o zrovnávajúcej štúdii za použitia synchrotrónneho žiarenia-rozpadové 
krivky molekúl (neutrálna molekula absorbuje fotón, dostačujúci na jej ionizáciu a 
následný rozpad) k vašim UV fotodisociačným experimentom? 
 

4) Mohli by ste uviesť dôvody jedinečnosti použitej metódy a jej slabiny (kde by sa mal 
hľadať zdroj rozdielu medzi experimentálnymi datami a teoretickými výpočtami)? 
 

5) Akým sposôbom by sa táto metoda dala zdokonaliť v budúcnosti (experimentálna a 
teoretická časť metódy)? 
 



 

Formálne spracovanie dizertačnej práce 
Dizertačná práca je písaná formou prehľadného referátu s tým, že získané výsledky sú 

rozdelené do troch častí, pričom každá z nich je námetom jednej až dvoch publikácií. Celý text je 
písaný zrozumiteľne a bez vážnejších chýb, až na miešanie jednotiek (napr. na obr. 43 je x-ová 
osa v nm, na obr. 44 je x-ová osa v cm-1, ale krok skenu v nm.s-1). Text a obrazová dokumentácia 
sú informatívne a kvalitné.  

 
 
Význam práce pre ďalší rozvoj vedného oboru  

Predložená práca je rozhodne významným príspevkom k porozumeniu fotochemických 
procesov prebiehajúcich při interakcii fotónov s molekulami. Dosiahnuté experimentálne výsledky 
predstavujú dôležité vstupné data pri modelovaní týchto procesov. Autor počas vypracovania 
dizertačnej práce bol hlavným autorom alebo spoluautorom až 14 článkov už uverejnených 
v medzinárodných vedeckých časopisoch. 
 

Záver 
Táto práca dokazuje schopnosti autora k samostatnej tvorivej vedeckej činnosti, preto ju 

doporučujem k obhajobe. 
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