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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
Práce Aleše Podolníka je rozdělena do 4 kapitol. První kapitola popisuje chemické reakce 

atomárního vodíku v kosmickém prostoru. Rovněž jsou zde uvedeny příklady využití atomárního 
vodíku při interakci s povrchem pevných látek. Druhá kapitola se zabývá způsoby získávání 
atomárního vodíku. Třetí kapitola podrobně popisuje aparaturu se zdrojem chladného atomárního 
vodíku a úpravy provedené v rámci řešení diplomové práce. Detailně je popsán vakuový systém. 
Řídicí elektronika je navržena s cílem zabezpečit dlouhodobý bezpečný provoz zdroje. Byl 
modifikován chladicí blok, přičemž byly navrženy a zhotoveny mechanické prvky, jejichž 
podrobná technická dokumentace je příloze práce. Při ověřovacích měřeních byly studovány 
vlastnosti svazku atomárního vodíku vystupujícího ze zdroje. 

Počet věcných chyb v textu je minimální. Na straně 2 a 5 má být místo odkazu na obr. 1.4 
správně odkaz na obr. 1.3. Na straně 7 je nesprávná jednotka energie u reakce 1.16 a chybí 
jednotka rychlostní konstanty reakce 1.17. U obrázku 1.5 na straně 8 chybí v tištěné verzi práce 
osa x. Na straně 19 má být odkaz na vakuové schéma aparatury 3.1 místo odkazu na obr. 3.3.  Na 
straně 29 je v emisním spektru získaném při čištění výbojové trubice pravděpodobnější výskyt 
čáry atomárního kyslíku na vlnové délce 882 nm než uváděná čára 884 nm (obr. 3.10). V práci je 
cca 20 překlepů a drobných pravopisných chyb (interpunkce).  

Výsledkem práce je zcela funkční aparatura použitelná na další výzkum. Student se však 
neúčastnil měření, při kterých byl využíván zdroj chladných atomů vodíku ke studiu kinetiky 
reakcí.  

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k 
obhajobě.  
 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
 

1. V jakých časech měla zásadní vliv reakce  eHHH +→+−
2  na vývoj  prvních galaxií ? 

2. Jaké je v použitém experimentálním uspořádání dosažitelné rozlišení při detekci emisních 
spekter studovaného plazmatu ? 
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uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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