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Aktuálnost řešeného tématu 

Tématem práce experimentální studium reakcí iontů s molekulárním vodíkem  
v rozsahu teplot od 15 do 300 K. Cílem je nalezení obecných zákonitostí těchto procesů a 
získání konkrétních dat pro vybrané procesy významné pro pochopení chemického vývoje 
mezihvězdného média vedoucího ke vzniku molekul vody. Toto téma je poměrně aktuální, 
protože stávající experimentální data potřebná pro vysvětlení těchto procesů nejsou 
kompletní, a to zejména v oblasti negativních iontů v plynné fázi. V oblasti reakcí pozitivních 
iontů je důležité také porozumět teplotní závislosti jejich rychlostních konstant v relevantním 
rozsahu teplot. 
Použité metody a postupy 

Experimentální metody jsou na špičkové úrovni v mezinárodním měřítku. Použitá 
metoda 22-pólové pasti kombinovaná s kryogenním chlazením do 10 K a generátorem 
paravodíku představuje unikátní zařízení jak v České republice, tak pokud je mi známo, i 
mezinárodně. Autorka správně zvolila nejvhodnější metody studia reakcí iontů s molekulami 
za nízkých teplot popsané v literatuře a rozvinula je tak aby bylo možno získat kvalitní data 
pro reakce iontů OD– , O– , OH+, H2O+, NH0-3

+ s molekulami H2 a jejími isotopology. Práce 
je tak souhrnem několika tematických studií, které se vhodně doplňují. 
Výsledky 
 Výsledky přinášejí nové vědecké poznatky ohledně reakcí iontů s molekulami vodíku 
za nízkých teplot shrnuté v pěti publikacích zahrnutých v práci. Všechny publikace již vyšly 
v impaktovaných časopisech Astronomy & Astrophysics, Astrophysical J. A a Phys. Review 
A. Přestože se jedná o zajímavé a nové výsledky, jejich skutečný význam pro tématiku 
mezihvězdného prostředí bude zřejmý až s odstupem několika let. Články byly k datu 
vypracování tohoto posudky citovány 5krát (bez autocitací) což potvrzuje jejich mezinárodní 
význam. 
 
 V souvislosti s interpretací výsledků se nabízejí tyto otázky: 
 
1) Výsledky v podobě Arrheniova grafu na obrázku 4.2. jsou velice zajímavé, jak je možno 

vysvětlit poměrně velký rozdíl v hodnotě extrapolované k 1/T → 0 (para 1.7x10-10 a ortho 
9x10-11 cm3s-1)?  

2) Jak je mo6no vysvětlit teplotní závislosti např. na obrázku 3.9a pro exotermické reakce 
např. D2O+ s D2 ? 

3) Jaký mají výsledky konkrétní dopad na modelování procesů v mezihvězdných oblacích? 
 
Formální zpracování disertace 
 Disertace je psaná formou rozsáhlého přehledného referátu s tím, že pět publikací je 
zahrnuto v příloze jako nedílná součást disertace. Celý text je psán bezchybnou angličtinou, a 
všechny formulace jsou srozumitelné. Text je podrobný a informativní. Volba ilustrací je 
vhodná a reprezentativní. Kladně hodnotím zpracování odkazů na literaturu a bibliografii 
včetně názvů článků u odkazů. V popisech obrázků jsou drobné formální chyby (např mass 
místo m/z) 



Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a v praxi 
 Práce je významným příspěvkem ke studiu elementárních procesů, včetně reakcí iontů 
s molekulami probíhajících v mezihvězdném prostředí. Do jaké míry jsou získaná data 
skutečně důležitá pro modelování procesů probíhajících v mezihvězdných oblacích je ale 
zatím těžké posoudit. 

 
Závěr 
 

Tato disertační práce prokazuje předpoklady autorky k samostatné tvořivé práci. 
 
 

 
 

prof. RNDr. Patrik Španěl      V Praze 3.4. 2020 
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