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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Práce, která se zabývá zejména popisem změn detekční části aparatury s 22 pólovou 

iontovou pastí, jejímu nastavení a následným kontrolním měřením, je rozdělena na 2 části. V první 

část je shrnutí různých experimentálních technik, které jsou používané k měření iont-

molekulárních reakcí. V druhé části je popsána aparatura AB-22PT včetně její detekční části, 

návrh vylepšení fokusace iontů na MCP detektor zahrnutím deflektoru a jeho naladění. Dále je 

zahrnuto kontrolní měření teplotní závislosti reakce OH- + HD včetně popisu matematického 

zpracování experimentálních dat. 

 Formální úroveň zpracování diplomové práce je velmi dobrá, včetně grafických výstupů. 

Práce je napsána ve slovenštině a obsahuje minimální množství překlepů a nepřesností. V celém 

textu jsou správně a v dostatečném rozsahu používané reference na relevantní zdroje informací 

a dat. Výsledkem práce je modifikace experimentální aparatury, která vede k minimalizaci mrtvé 

doby pro detekci iontů. Celkovou úroveň práce hodnotím jako vynikající a její rozsah i význam 

plně odpovídá tomuto typu práce. 

 Vzhledem k tomu, že hlavní části práce je popis změn aparatury, uvítal bych více 

konkrétních informací, jako např. technický nákres navrhovaného deflektoru včetně jeho rozměrů, 

materiálu, atd., který v práci chybí. Dále mám několik připomínek a dotazů: 

• Opravdu je na obr. 2.8 znázorněný počet iontů v pasti při reakci O- + CH4? Jaký je původ 

vysokého počtu iontů OD- v pasti? 

• U obr. 2.14 mi chybí kompletní popis znázorněných částí deflektoru A-G. 

• V tabulce 2.1 jsou udávané detekované počty iontů reakce OH- + HD. Proč jsou udávaná 

čísla desetinná a ne celá? 

• I když se nejedná o hlavní výsledek práce, tak dle mého názoru není vhodné uvádět 

teplotní závislost rychlostních koeficientů reakce OH- + HD jako soubor číselných údajů. 

Bylo by mnohem názornější reprezentovat tato data graficky. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Část práce 2.6 s názvem Downhill Simplex Algorithm, která se zabývá popisem tohoto algoritmu 

pro účel nastavení deflektoru přímo v aparatuře a jeho aplikaci vnímám jako jednu z klíčových 

částí diplomové práce. Proto si myslím, že by součástí práce měl být konkrétní technický popis 

řešení optimalizace deflektoru, a to jak z pohledu použitého hardwaru, tak z pohledu softwaru. Jak 

probíhala samotná optimalizace nastavení deflektoru? 

 

Práci  

 doporučuji  

❑ nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

❑ výborně   ❑ velmi dobře   ❑ dobře   ❑ neprospěl/a 
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