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Předkládaná práce byla vypracovaná ve skupině kosmického plazmatu na KFPP MFF UK. 
Svým tématem zapadá do programu skupiny a přináší některé nové poznatky o nabíjení 
prachových částic. Podstatnou částí práce je návrh a konstrukce nového experimentálního 
zařízení, které je v současnosti téměř dokončeno a které umožní studium nabíjení a vybíjení 
prachových částic pomocí různých mechanizmů (fotoemise, iontový bombard, polní emize) a 
srovnávat tak nejrůznější efekty týkající se chování prachových částic. Prachové částice jsou 
důležité jednak jako určitý zdroj poznání o situaci v kosmu (rozptyl světla na částicích, 
interpretace kosmických procesů jako vznik, zánik a změny hmotnosti hvězd), mají ale i 
význam, často negativní, v běžném životě i v technice (hygienické podmínky, zdroj 
technologických nečistot, problémy s ovlivněním plazmatu v tokamaku atd.). 
 
Práce tedy řeší problematiku, která rozhodně není okrajová či nepotřebná a zejména 
konstrukce nového experimentálního zařízení, které vychází z odborné zkušenosti jak autora 
předložené disertační práce tak i ze zkušeností a experimentálních potřeb celé skupiny 
kosmického plazmatu, pomůže v budoucnosti řešit problémy s tematikou spojené. Je třeba 
zdůraznit, že konstrukce nového experimentálního zařízení vychází z dobrých znalostí 
fyzikálních problémů a principů měřicích technik s problematikou spojených a přináší i 
originální technická řešení těmito znalostmi ovlivněná. Je ji tedy nutno brát jako významnou 
fyzikálně erudovanou a tvůrčí činnost a nikoliv jako standardní konstrukční cvičení. 
 
Práce se skládá z 80 stran textu, 16 stran seznamu použité literatury (cca 180 citací) a 5 
přiložených publikací (přílohy A1 – A5), ve kterých jsou obsaženy výsledky 
experimentálního studia nabíjení a vybíjení prachových částic. Autor předložené disertační 
práce je ve třech z nich uveden jako první autor, ve dvou jako spoluautor. Velké množství 
použité literatury je dáno šířkou tématu práce, kde jsou diskutovány veškeré procesy týkající 
se chování prachových částic v kosmu i laboratoři, dále detailně rozebrány nabíjecí a vybíjecí 
procesy, emise nabitých částic, odbombardovávání prachových částic molekulami 
ionizovaného plynu, pronikání nabitých částic (elektronů, iontů) do částice prachové a jejich 
zpětná difúze. V neposlední řadě seznam použité literatury rozšířily i práce, na jejichž základě 
byla připravována technická řešení problémů spojených s konstrukcí nové aparatury. 
 
Práce se dělí do 8 kapitol. Kapitola 1 – Úvod -  vymezuje téma práce a objasňuje důvody, 
proč se prachovými částicemi zabývat. V kapitolách 2 a 3 jsou podrobně popsány 
experimenty, které se s prachovými částicemi provádějí v kosmu i v laboratoři, je definován 
pojem prachová částice, pojednáno o jejím vzniku a zániku a popsány síly a jevy na částici 
působící (kapitola 2) a podrobně rozebrány nabíjecí a vybíjecí procesy prachové částice 
(kapitola 3). V kapitole 4 je podrobně popsána aparatura, na které byla získána data uvedená 
v disertační práci a v přiložených publikacích. Kapitola 5 stanoví cíle práce a v kapitole 6 jsou 
uvedeny výsledky, kterých bylo dosaženo a jejich interpretace. Tyto výsledky jsou obsahem i 
přiložených publikací. Kapitola 7 obsahuje návrh nové aparatury pro výzkum nabíjení 
prachových částic pomocí fotoemise. Kapitola je doplněna přílohou B, která obsahuje výtah 
z výkresové dokumentace nové aparatury. Je třeba připomenout, že aparatura je již téměř 
zkompletována a naprostá většina komponent je funkční nebo na nich probíhají testovací 
experimenty. 
 



Práce je psána příjemnou a čitelnou formou, při závěrečné recenzi ovšem autor zřejmě 
přehlédl některé překlepy, případně při korekturách už nestačil upravit celé věty podle 
změněného podmětu atd. Tyto nedostatky nejsou na závadu srozumitelnosti práce a většinu 
jich ani neuvádím. 
Chtěl bych jenom zmínit, pokud bude dostatek času, mohl by Mgr. Jeřáb i vysvětlit některé 
neshody, možná pouze zdánlivé: 
- Str 1- Úvod – prachová částice do velikosti 500µm, zatímco v Abstrakt se uvádí že 
do 100 µm – prosím ujasnit. 
- Str. 3 – „pomocí Habblova dalekohledu“ – má být Hubbleova 
- Str. 9 – vztah 2.3 ve vztahu je uveden náboj q – podle tohoto vztahu by tlak záření nepůsobil 
na nenabitou částici.  
-Str. 10 – „vázaný fotoelektron“ – prosím vysvětlit, o co se jedná. Fotoelektron je emitovaný, 
tedy volný – odkud pochází použitá terminologie? 
- Str. 11 – rovnice 2.7 – je vzorec správně? Za integrálem je součin rychlosti jako vektoru se 
sebou samou, ovšem jako skaláru.  
- Str. 14 – Prach v laboratoři – formulace „ne vždy je prach užitečný….“ – může autor uvést, 
kdy prach v laboratoři užitečný je? V případech „plazmatických“ a „coulombických“ krystalů, 
které jsou zmiňovány dále nebo i jinak? 
- Str. 27 – vztah 3.8 – není uvedeno, co znamená c – jedná se o rychlost světla? 
- Str. 59/60 – obrázky 6.9 a 6.10 jsou zaměněny. Je to zřejmé z popisu, srovnání s publikací, 
ve které jsou uvedeny i s textem na Str. 61 – potenciál 5 keV má být označen na obr. 6.9.  
- Str. 67 – čára He II – uvedena energie fotonů 21,22 eV – to je ale energie čáry He I. 
- Str. 68 – Peningovi vakuometry – I / Y - předpokládám, že přehlédnutí ve výčtu většího 
množství vakuometrů v komplikovanější větě.  
 
Při obhajobě prosím zodpovědět tyto dotazy: 
- Str. 14 – 14. řádek shora – uvedeno tvrzení nepodložené literaturou ani mojí zkušeností – 
prosím vysvětlit. 
- Str. 26 – uvedeny nepřesné formulace při diskusi o výstupní práci. Prosím vysvětlit pojem  
„efektivní výstupní práce“ a „výstupní práce atomů“.  
- Str. 32/33 – rovnice 3.11 – 3.18 – není zřejmé, zda vztahy byly převzaty z literatury nebo 
jestli se jedná o vlastní práci. 
- Str 57 – dole – z čeho je patrné, že penetrační hloubka s hmotností (v textu se píše s hmotou) 
klesá?  
- Str. 59/60 – Je uvedeno, že měření s Au částicemi a He ionty bylo zatíženo velkým 
poměrem hmotnosti částice  a iontu, zatímco měření s C částicí a Ar ionty, kde byl tento 
poměr nižší dalo dobré výsledky týkající se relativního nárůstu hmoty částice ostřelované 
ionty. Pokud je můj odhad správný, byl poměr hmotností C částice a Ar iontu pouze 2.6 x 
nižší než v případě Au částice a He iontu. Stačí tento rozdíl pro získání podstatně lepších 
výsledků? Prosím o odhad. 
 
 
Vzhledem k rozsahu provedené práce doporučuji přijmout předloženou práci jako disertační a 
po zodpovězení dotazů udělit Mgr. Martinu Jeřábovi akademický titul Ph.D. 
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