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Předložená diplomová práce prezentuje úpravy a testování aparatury pro zkoumání ion-

molekulových reakcí za nízkých teplot.  

Vlastní práce sestává ze dvou částí. V první z nich je rozebrána teorie potřebná pro vysvětlení 

a motivaci experimentů. V druhé části je popsána úprava detekčního systému a testovací měření. 

Je také uvedena optimalizace nastavení elektrických potenciálů před detektorem pomocí 

automatické optimalizace ve více rozměrech. 

Student Erik Vanko se od počátku aktivně věnoval jak rešerším, tak i práci v laboratoři. 

Bohužel pandemie COVID-19 vedla k omezení cestování a pobytu v laboratoři. Erik tak většinu 

diplomové práce řešil z domova na Slovensku. Připravoval návrh úprav aparatury a zabýval se 

studiem literatury. Když mohl pracovat v laboratoři, otestoval provedené úpravy na aparatuře, 

nalezl optimální nastavení potenciálů a ověřil celkovou funkčnost detekčního systému. V rámci 

diplomové práce bylo možné provést pouze základní měření ion molekulových reakcí. 

Rozsah předložené práce je 56 stran včetně referencí. Stav kontroly Turnitin ukazuje shodu 

13 %, která je především v referencích, formálních částech práce a popisu technických 

podrobností. Věcných chyb je v práci přiměřeně jejímu rozsahu. Jazyková a grafická úroveň práce 

je dobrá. 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
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Nepřipojuji žádné doplňující otázky. 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

❑ nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

❑ výborně   ❑ velmi dobře   ❑ dobře   ❑ neprospěl/a 
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