
 
 

Posudek školitele  na  diplomovou práci Michala Kamase 

 

Michal Kamas zahájil magisterské studium na  Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského  

v roce 2008 jako volné pokračování   bakalářské práce, ukončené obhajobou  v roce 2007.        

           Téma magisterské práce „Vznik organických  molekul iniciovaný procesy o vysoké hustotě 

energie v planetárních  atmosférách“  patří do výzkumu naší laboratoře, zaměřeného na využití  

laserových  jisker  pro laboratorní simulaci chemických účinků dějů o vysoké hustotě energie 

v atmosférách Země a některých vybraných  planet naší Sluneční soustavy. Jako zdroje energie 

simulující dopad extraterestriálních   těles byly použity  jodidový laser PALS (Prague  Asterix Laser  

System) a obdobný energeticky slabší laser SOFIA, poskytující energie  desítek až stovek  joulů 

v pulsech kratších jedné nanosekundy.  

Hlavním cílem magisterské práce  Michala Kamase bylo zjistit, zda lze ze směsí jednoduchých  

anorganických molekul v plynném stavu  pomocí  velkých laserových jisker syntetizovat organické 

molekuly, které jsou součástí biogenních systémů a ověřit hypotézu vlivu povrchu použitých kyvet na 

tvorbu těchto produktů. Michal Kamas  zkoumal  několik  druhů  plynných směsí simulujících složení 

planetární atmosféry.  Procesy  vedoucí  ke vzniku organických molekul sledoval  pomocí vybraných  

fyzikálně chemických metod. Stálé produkty v plynné fázi   po ozáření směsi detegoval pomocí 

plynové chromatografie,  metodikou  aplikace proudové trubice s vybranými ionty, vysoce rozlišenou  

infračervenou absorpční  spektroskopií s Fourierovou transformací a pomocí   optické  časově 

rozlišené  emisní spektroskopie. 

M. Kamas ve své   magisterské  práci  poukázal na možnost  vlivu  povrchu stěn kyvet na   syntézu 

složitějších molekul v laserové jiskře směsi jednoduchých anorganických plynů. Vedle studia molekul 

v plynné fázi  vyzkoušel i  laserovou ablaci povrchů  jednoduchých látek v pevné fázi (molekulární 

ledy) a pokusil se analyzovat vzniklé produkty.  

 

 

 



 

Michal Kamas   při řešení své  magisterské práce  prokázal, že je schopen  samostatné experimentální 

práce. Kromě experimentální náročnosti si tato práce vyžádala též zvládnutí teoretických znalostí 

souvisejících s užitými  technikami a danou problematikou.  

Na závěr tohoto posudku si   přesto jako školitel neodpustím  kritiku provedené práce a 

způsobu zpracování dat. Michal  Kamas řadu   měření vyhodnocovával a zpracovával  ve  velkém 

spěchu těsně před odevzdáním své bakalářské práce přesto, že měl na tuto práci relativní dostatek 

času. Některá měření a jejich výsledky proto potřebují  dodatečnou detailní kontrolu  a prověření. 

Celková forma a koncepce práce mohla být lepší, řada zajímavých měření se z výše uvedeného 

důvodu do této práce vůbec nedostala. 

Celkově  hodnotím Michala Kamase   kladně,  prokázal  schopnost samostatné odborné  práce. 

Proti udělení magisterského vědeckého titulu  Michalu Kamasovi  po obhájení této  práce 

nemám žádných námitek. 
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   V Shanghaji,  dne 8.9.2010 


