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Posudek na diplomovou práci – Michal Kamas – Vznik organických molekul 

iniciovaný procesy o vysoké hustotě energie v planetárních atmosférách 

 

A) Zvolené téma diplomové práce, její aktuálnost a struktura 

 

Diplomová práce se zabývá laboratorními simulacemi dějů o vysoké 

hustotě energie v různých planetárních atmosférách s využitím výkonových 

laserových systémů včetně několika diagnostických technik jako je optická 

emisní spektroskopie, plynová chromatografie (GC/MS), pokročilá hmotnostní 

spektrometrie (SIFT-MS) a infračervená FT spektroskopie. 

Vybrané téma je neobyčejně cenné a aktuální s ohledem na  problematiku 

úzce spojenou se základním výzkumem řešícím otázku vzniku života.  

 Práce se skládá z teoretické a experimentální části, z části věnující se 

výsledkům a diskuzi a ze závěru. Práce je členěna přehledně a je doplněna řadou 

názorných obrázků. Rozsah citované literatury (76 citovaných prací) je 

dostatečný vzhledem k probírané tématice. V příloze jsou uvedeny dvě 

prezentace diplomanta na konferencích z toho jedna na prestižní mezinárodní 

úrovni směrovaná přímo na řešené téma. 

  

B) Cíle diplomové práce a jejich naplnění, zvolené metody práce 

 

Cíle a motivace práce jsou jasně uvedené v úvodní kapitole. Těžiště celé 

práce je  přispět k hledání odpovědi na otázku vzniku života, tj. zda a jak mohly z 

jednoduchých neorganických molekul vznikat složitější organické molekuly. 

Dále pak prokázat vliv stěn kyvet na tvorbu organických látek při expozici směsi 

jednoduchých anorganických plynů výkonovým laserem, zjistit jaký je průběh 

laserových plazmochemických procesů a prozkoumat jaké jsou chemické 

následky generace laserového plazmatu na povrchu různých molekulárních ledů. 

 Diplomant provedl velké množství experimentů, které směřovaly k 

naplnění zvolených cílů. Po přečtení této diplomové práce soudím, že 

experimenty byly provedeny velice pečlivě a že diplomant musel vynaložit 

značný čas na jejich provedení. Práce poskytuje velice přehledně veliký objem 

dat a výsledků z těchto jedinečných experimentů a tím plné naplnění 

stanovených cílů práce. Pouze mám poznámku, že tato jedinečná data a výsledky 
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by si zasloužila trochu více diskuze a interpretace. Diplomant v rámci 

prováděného výzkumu zvolil jako výchozí několik metod od ozařování 

výkonovým laserem přes OES, GC/MS, SIFT-MS až k FTIR. Takže podstatný 

cíl práce vidím ve zvládnutí teorie a experimentu všech použitých metod a 

v interpretaci jejich výstupních dat pro konkrétní výzkum. 

Zvolené metody práce byly závislé na cílech práce a především záběru 

z hlediska použitých experimentálních technik a přístrojového vybavení. Protože 

se jednalo o špičkové náročné experimentální aparatury, tak z toho vyplývá, že 

student musel zvládnout práci po metodické stránce na vysoké odborné úrovni.  

 

C) Výsledky práce 

 

Výsledky práce jsou zpracovány a diskutovány v  závěrečných kapitolách. 

Ze shrnutí výsledků je zřejmé, že student ve velké míře přispěl k databázi 

experimentálních dat získaných pomocí zmíněných metod a tím i přispěl k široce 

diskutované otázce vzniku života. 

K výsledkové části práce nemám žádné zásadní připomínky. Mám jen 

několik dotazů spíše obecnějšího charakteru: 

 

1. str. 7: … chemii až po fyziku a teoretickou matematiku. … Co je to 

teoretická matematika ? 

2. str. 47: obr. 2.3.2 a 2.3.3. Proč nejsou kyvety průchozí ? 

3. V práci jste často pracoval se směsí plynů, vysvětlete, jak jste zajišťoval 

homogenitu promíchání jednotlivých plynných složek ? 

4. str. 61: obr. 4.1.4.   Máte nějakou interpretaci, proč dochází k nárůstu 

intenzity N+ a radikálu CN  se zvyšující se energií laserového pulzu ? 

5. str. 62: … V první mikrosekundě  ve spektru dominují linie iontů kyslíku 

O+ (OII) a dusíku N+ (NII), tyto linie ve druhé mikrosekundě  mizí.  … 

Jak by jste tyto průběhy vysvětlil ? 

6. str. 64: … V první až šesté mikrosekundě po laserovém impulzu se ve 

spektru vyskytují pásy radikálu CN, linie iontů dusíku N+ (NII) a linie 

vodíku (Hα) z Balmerovy série. Tyto linie se již v delších časech 

neobjevují. Pásy radikálů CN a C2 jsou patrné až do padesáté 



mikrosekundy po laserovem impulzu. . . . Pokuste se tyto Jevy
 

interpretovat.
 

7.	 Vysvetlete proc jste pouzil izotopove modifikace CD 4 a D20 ve smesich 
" 

simulujiclch atrnosfery. 

8.	 str. 85: ... ie v prlpade skleneneho a medeneho vnitmiho povrchu kyvety
 

jsou organicke latky vytvareny s vyssimi vYteiky, nez je tomu u
 

teflonoveho povrchu. ... Mate k dispozici nejake vysvetleni tohoto
 

rozdilu ?
 

poznarnky pravopisne a formalni:
 

str. 10: Titanu je nejvetsi ze Saturnovych mesicu .
 

str. 18: za vychozi latku pro syntezu pyrmidinu .
 

str. 19: Z tohoto aduktu zle adici '"
 

str. 53: byl vakuovou linkou evakuovan na tlak 7 x 10.3• . • . Jednotky ?
 

D)	 Zaverecne vyjadfeni 

Na zaklade podrobneho posouzeni ptedlozene diplomove prace mohu 

konstatovat, ie student Michal Kamas prokazal vsechny predpcklady a 

doporucuji diplomovou praci k obhajobe. 

V Praze, dne 11.9.2010 

Doc. lng. Zdenek Zelinger, CSc .
 

(Ustav fyzikalni chemie J. Heyrovskeho AVCR)
 

oponent prace
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