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„Negative ion chemistry – laboratory study” 
 

Doktorské studium zahájil Mgr. Pavol Jusko v říjnu roku 2009. Během 
doktorandského studia se podílel na několika různých projektech se zaměřením na studium 
reakcí aniontů.  

Pro získání publikovaných výsledků používal dvě aparatury: 22-pólovou iontovou past 
s paprskem atomárního vodíku (AB-22pt) a oktopólovou iontovou past s elektronovým 
spektrometrem (ES-MPT). 22-polová iontová past je jedinečné experimentální zařízení 
umožňující studium reakcí iontů a měření odpovídajících rychlostních konstant při teplotách 
10 – 300 K. Past spojená s elektronovým spektrometrem je určená pro studium rozdělení 
energii elektronů vznikajících při asociativním odtržení. 

Na aparatuře s iontovou pastí Mgr. Pavol Jusko studoval asociační reakci H– + H → 
H2 + e– při teplotách 10 až 135 K. Součástí studia bylo i měření teploty a hustoty atomárního 
vodíku v paprsku. Jedná se vůbec o první experimentální studium této astrofyzikálně důležité 
reakce při tak nízkých teplotách. Naměřená teplotní závislost rychlostní konstanty je 
v perfektní shodě s teoreticky předpovězenou závislostí (Čížek 1998). Výsledky těchto 
experimentů jsou významné pro astrochemické výpočty a popis laboratorního plazmatu, ale 
jsou také jedinečné pro testování kvantově mechanických teoretických výpočtů. Výsledky 
byly publikovány v Astrophys. J. 2012. Na stejné aparatuře byla studována též asociační 
reakce aniontů O– s molekulárním vodíkem: O– + H2 → H2O + e–, OH– + H. Výsledky studia 
této a obdobné reakce s deuteriem jsou připravovány pro publikaci. 

Mgr. Pavol Jusko se podílel na studiu reakce atomárních iontů H+ s molekulárním 
vodíkem: H+ + H2(J) → H3

+. Měřeny byly rychlostní konstanty radiativní a ternární asociace 
včetně závislosti na jaderném spinu vodíku, tj. na konfiguraci vodíkové molekuly para- a 
ortho- H2. Výsledky byly publikovány v EPJAP 2011, Philos. Trans. R. Soc. 2012 a v J. Phys. 
Chem. 2013.  

Pro studium rozdělení energií elektronů vznikajících při asociativním odtržení navrhl a 
postavil Mgr. Pavol Jusko oktopólovou iontovou past s elektronovým spektrometrem (ES-
MPT). Na aparatuře provedl základní testy včetně studia spekter elektronů emitovaných ze 
žhavené katody a spekter elektronů vytvářených při fotonem indukovaném odtržení elektronu 
z aniontů zachycených v pasti. Pomocí této aparatury byla měřena energetická spektra 
elektronů tvořených při reakcích: O– + H2 → H2O + e–, O– + D2 → D2O + e– a O– + CO → 
CO2 + e–. Jedna se o novou aplikaci iontových pasti a o jedinečné experimentální studiu 
spekter elektronů tvořených při asociatívním odtržení. Výsledky tohoto náročného studia 
včetně detailního popisu aparatury a testů budou publikovány v Int. J. Mass Spectr. 2013 
(přijato do tisku). 
 Mgr. Pavol Jusko pracuje v naší laboratoři 7 let a během této doby pomáhal budovat 
laboratoř a provedl velice důležitá měření. Jeho práce se vyznačovala vysokým stupněm 
samostatnosti. Výsledky práce, na které se Mgr. Pavol Jusko výrazně podílel a která souvisí 
s předloženou disertaci, byly publikovány v 8 časopiseckých publikacích, více než 10 
příspěvcích ve sbornících konferencí (s rozsahem větším než 4 stránky) a ve více než 15 
vystoupeních na konferencích. 

Předložená disertační práce je dokumentací jeho rozsáhlé a pro naši laboratoř přínosné 
vědecké práce. Vědecká hodnota výsledků je vysoká, o čemž svědčí již zmíněná četnost a 
prestižnost publikovaných časopiseckých článků.  

Po odborné stránce je disertační práce dobře zpracována, je přehledná, dobře čitelná a 
splňuje všechny náležitosti kladené na disertační práci. Na základě předložené dizertace a 



práce v laboratoři mohu prohlásit, že Mgr. Pavol Jusko prokázal schopnost samostatné 
vědecké práce. 

 
Doporučuji předloženou práci k obhajobě. 
 
 
V Praze 14. 8. 2013    Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. 
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