
 
Oponentský posudek k disertační práci Mgr. Martina Jeřába 

 
Disertační práce Mgr. M Jeřába „Laboratorní studium polní iontové emise z prachových zrn“ 
se zabývá experimentálním studiem elektricky nabitých prachových částic. Práce byla 
vytvořena na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK v létech 2005-2011 pod vedením 
prof J Šafránkové. Téma práce souvisí se studiem kosmického plazmatu, což je oblast fyziky 
plazmatu, která má na katedře dlouholetou tradici. Využití výsledků práce je však 
nepochybně širší, neboť prachové částice se objevují i v laboratorních podmínkách jako např 
v prachové (“dusty“) plazmatu, při plazmovém nanášení ochranných povlaků a v souvislosti s 
transportem prachových částic ve fúzních plazmatech. Práce M. Jeřába se zbývá detailním 
studiem vybraných procesů, ke kterým dochází při nabíjení prachových částic a její výsledky 
naleznou uplatnění ve všech výše zmíněných oborech. Proto pokládám téma disertační práce 
za vysoce aktuální.  
 Jak je již na Katedře fyziky povrchů a plazmatu zvykem, práce se skládá ze dvou 
částí. Druhá část obsahuje kopie pěti článků, které byly publikovány v recenzovaných 
časopisech. U tří z nich je M Jeřáb uveden jako první autor. V seznamu literatury jsem nalezl 
dalších čtyři odkazy na konferenční příspěvky, v nichž je uveden jako autor či spoluautor. 
Lze tedy konstatovat, publikační aktivita M Jeřába v rámci doktorského studia je více než 
dostatečná. 
První část práce je psána česky a představuje kompaktní souhrn prací prováděných v rámci 
doktorského studia a dosažených výsledků. K jednotlivým kapitolám práce konstatuji: 
Úvodní dvě kapitoly charakterizuji prach v kosmickém a laboratorním plazmatu a jeho vznik 
a prezentují vlastně motivaci této práce. Jsou vyjmenovány skupiny, které se ve světě 
experimentálním studiem prachového plazmatu zabývají. 
V třetí kapitole jsou popsány elementární procesy související s nabíjením prachových částic. 
Zvláštní pozornost se věnuje polní iontové emisi, na jejíž experimentální studium je práce 
zaměřena. 
Ve čtvrté kapitole je systematicky popsána existující experimentální aparatura a měřící 
techniky, který byly získány experimentální výsledky.  
V páté kapitole jsou formulovány cíle práce: 
 Provést důkladnou studii polní emise včetně ověření předchozích experimentálních 

výsledků 
 Podílet se na projektu nové aparatury, určené zejména pro studium fotoemise z 

prachových částic. 
V šesté kapitole jsou popsány hlavní experimentální výsledky, které vlastně představují český 
popis přiložených publikací. Experimenty se prováděly se zlatými a uhlíkovými zrny. Je 
ukázáno, že dominantními mechanizmy vzniku polních iontů: desorbce atomů primárního 
svazku, které jsou adsorbovány na povrchu prachové částice a difúze a následná desorbce 
implantovaných atomů primárního svazku. 
V sedmé kapitole se podrobně popisuje návrh nové aparatury, která by umožnila vyloučit 
implantaci primárních iontů, neboť k nabíjení prachové částice se použije fotoemise. 
V závěrečné kapitole jsou přehledně shrnuty hlavní vědecké výsledky práce.  
Uvítal bych, kdyby doktorand okomentoval během obhajoby následující připomínky 
(dotazy): 
 Na obr. 6.2 je znázorněno několik vybíjecích charakteristik při bombardování zlaté 

prachové částice svazkem He+ iontů o dvou různých energiích. Není zřejmé, za jakých 
podmínek byla ta která vybíjecí charakteristika změřena. Bylo třeba označit použité 
symboly, nebo ještě lépe zvolit barevný obrázek a dostatečně jej popsat. 

 Je vybíjecí charakteristika na obr. 6.3 totožná z některou z charakteristik na obr 6.2? 



 Je možné vyloučit vybíjení zrna elektronovým tokem, který vzniká při dopadu iontů 
(emitovaných ze zrna) na části aparatury (elektrody kvadrupólu,…)? 

 Prosí o explicitní vyjádření podílu doktoranda na návrhu, konstrukci a zprovoznění nově 
aparatury. 

 Bylo by možné podrobněji popsat zásobník prachových částic? Je možné určit, kolik 
prachových částic se vstřikne do kvadrupólové pasti během jednoho otevření závěrky? 

Nakonec tedy konstatuji: 
• Pomocí unikátní experimentální aparatury bylo během doktorského studia dosaženo 

významných vědeckých výsledků, které snesou mezinárodní srovnání. 
• Jak v první části práce tak i v přiložených publikacích jsou výsledky experimentu 

přesvědčivě dokumentovány a je navržena jejich interpretace.  
• V práci jsou formulovány stále otevřené problémy a zároveň je navržen způsob jejich 

řešení.  
• Dosažené výsledky byly publikovány v dostatečném počtu referovaných vědeckých 

článků a byly tudíž oponovány na mezinárodní úrovni.  
• Je vyprojektována nová aparatura, která je před dokončením a umožní eliminovat 

některé procesy, které zamlžují interpretaci polní emise. 
• Práce je napsána přehledně a čitelně. Až na nepodstatné momenty je její grafická 

úprava je velmi dobrá.  
 
Podle mého názoru Mgr Martin Jeřáb plně prokázal schopnost samostatné vědecké práce. 
Předložená práce splňuje bezezbytku všechny požadavky kladené na kvalitní disertační práci. 
Po úspěšné obhajobě ji navrhuji hodnotit známkou „výborně“. 
 
 

 
V Praze dne 28. dubna 2011 
       RNDr. Jan Stöckel, CSc. 
       Ústav fyziky plazmatu, v.v.i., AV ČR 
 


