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„Laboratorní studium polní iontové emise z prachových zrn“ 
 

Předložená práce se zabývá nabíjecími (vybíjecími) procesy prachových částic. 
Aktuálnost tématu v současné době roste hlavně díky četným družicovým projektům, které 
jsou zcela nebo alespoň částečně věnovány studiu prachu a jeho působení v různých 
kosmických, ale i pozemních prostředích. Čím dál více je zřejmé, že laboratorní a počítačové 
simulace představují nezbytnou podporu těmto experimentům, neboť umožňují oddělit 
jednotlivé procesy, které na prach působí, a zkoumat je samostatně pro různé podmínky. 
 

Z mnoha procesů je v práci největší pozornost upřena na iontovou polní emisi, která, 
byť obvykle uváděna mezi procesy minoritními, může hrát významnou roli jak v kosmu, tak 
v pozemských aplikacích při zániku nabitých částic. Z výsledků dosažených a 
prezentovaných v této části vyplynul i další úkol práce, tj. návrh a technická realizace nové 
experimentální aparatury, která by umožnila současně i studium fotoemise z prachových 
částic. 
 

Oba cíle předložené práce byly bezezbytku splněny. Mgr. M. Jeřáb detailně rozebral 
z různých úhlů pohledu iontovou polní emisi a zjistil, že vybíjení prachového zrna se 
uskutečňuje s různými aktivačními energiemi, a to polní ionizací a polní desorpcí iontů 
implementovaných do materiálu zrna z primárního iontového svazku. Oba procesy závisejí 
na době implantace a difúze pak na druhu a energii aplikovaných iontů a materiálu zrna. 
 

Na základě zkušeností ze série měření Mgr. M. Jeřáb navrhl a zajistil realizaci nové 
experimentální aparatury. Do návrhu zahrnul jak zdroje částic, detekční systémy a 
diagnostické a měřící porty, tak i technickou realizaci vlastního lineárního kvadrupólu 
vypočteného Mgr. M. Beránkem a celý vakuový systém. Je třeba poznamenat, že problém 
ho zaujal, tudíž návrh provedl velmi precizně a rychle. V současné době celý základ 
aparatury je plně funkční a jak ověřovací testy vakuové části, tak i práce lineárního 
kvadrupólu úspěšně proběhly. 
 

Výsledky vědecké práce Mgr. Jeřába jsou shrnuty ve 3 impaktovaných článcích, ve 2 
sbornících AIP a 1 sborníku z mezinárodní konference. Avšak tím však vědecká práce 
kolegy Jeřába nekončí, jeho potenciál je daleko širší. Publikoval se spoluautory 3 články na 
jiná témata – metody měření ve vakuových systémech, struktura nanočásticového filmu a 
zlepšení modelu meziplanetární rázové vlny. Posledně jmenované téma bylo obsahem jeho 
diplomové práce a je třeba poznamenat, že tato práce již byla 15 krát citována. 
 

Vlastní disertační práce je koncipována jako komentovaný soubor vyšlých nebo do 
tisku zaslaných článků doplněný úvodní částí, kde je přehledně shrnut současný stav 
problematiky. Práce je napsána čtivě, bohatě dokumentována a přináší ucelený přehled 
výsledků vědecké práce pana Jeřába ze dvou oblastí, kterými se zabýval. Text neobsahuje 
mnoho chyb, i když některým drobným nepřesnostem či nedostatkům se autor nevyhnul, ale 
domnívám se, že nijak nesnižují výsledky práce. Snad jen na závěr, přestože není obvyklé, 
aby školitel kladl dotazy, ráda bych se zeptala, proč je nový rámcový program NASA 
hodnocen uchazečem tak, jak je zmíněno na str. 14. 

 
Nejen písemná práce, ale všechny kvalitní výsledky pana kolegy prokazují jeho 

schopnost samostatně řešit problémy a věnovat se vědeckému výzkumu, proto doporučuji 
jeho práci k obhajobě. 
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