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Aktuálnost řešeného tématu 

Tématem práce experimentální studium reakcí atomárních iontů vodíku a dusíku 
s molekulami vodíku nacházejícími se v konkrétních rotačních energetických stavech 
v rozsahu teplot od 10 do 100 K. Cílem je nalezení obecných zákonitostí těchto procesů a 
zejména přesné stanovení kinetických dat, hodnot rychlostních koeficientů a srážkových 
reakčních průřezů. Toto téma je velice aktuální, protože stávající experimentální data 
potřebná pro vysvětlení procesů probíhajících v mezihvězdných prostředích nejsou 
konzistentní. Obě zkoumané reakce jsou přitom zásadní pro vznik čpavku a pro vznik 
důležitých iontů H3

+. 
Použité metody a postupy 

Experimentální metody jsou na špičkové úrovni v mezinárodním měřítku. Použitá 
past s 22 pólem, cryogením chlazením a hmotnostní detekcí představuje unikátní zařízení 
v České republice. Autor správně zvolil nejvhodnější metody měření kinetiky reakcí iontů 
s molekulami popsané v literatuře a rozvinul je tak aby bylo možno získat nejspolehlivější 
data pro reakce zkoumaných iontů s orto a para vodíkem. Dva zvolené atomární ionty se 
výrazně liší svou reaktivitu. Práce je tak souhrnem dvou tematických studií, které se vhodně 
doplňují. 
Výsledky 
 Výsledky přinášejí nové vědecké poznatky ohledně reakcí atomárních iontů s H2. 
Z pěti publikací zahrnutých v práci se jedna týká reakcí N+ a čtyři reakcí H+. Čtyři publikace 
již vyšly v impaktovaných časopisech, z nich je významná zejména publikace Zymak et al 
v Astrophys. J. (I.F.=6.733) kterou je možno označit jako mimořádně kvalitní článek. Práce 
v J. Phys. Chem. je dostupná on-line a přijatá k tisku. 
 V souvislosti s interpretací výsledků se nabízejí tyto otázky: 
 
1) Na obrázku 4.1.8 jsou čárkovaně vyznačeny teplotní závislosti pro rychlosti reakcí N+ 

s orto a para H2. V popisku je odkaz na Gerlich et al. 2013, což je nejspíše přiložený 
článek o H+, je to jen chyba nebo se jedná o jinou dřívější práci? Každopádně otázka, 
která není v práci zodpovězená zní: odpovídá směs FS stavů N+(3PJa) použitých v 
experiment FS stavům v mezihvězdných mediích? Očekáváte že reakce energeticky 
vyšších FS budou rychlejší? 

2) Jaké je možné vysvětlení nečekaně velkého rozdílu rychlostí trojčásticových asociací 
mezi p-H2 a n-H2 (horní část obrázku 4.2.9)? Jaký to má dopad na modelování procesů 
v mezihvězdných oblacích? 

 
Formální zpracování disertace 
 Disertace je psaná formou přehledného referátu s tím, že jednotlivé publikace jsou 
zahrnuty v příloze jako nedílná součást disertace. Celý text je psán anglicky velice 
srozumitelně a bez vážnějších chyb. Text i ilustrace jsou informativní a kvalitní. Za 
nedostatek osobně považuji absenci názvů článků u odkazů, která ztěžuje orientaci 
v literatuře a neumožňuje posouzení relevantnosti odkazů bez jejich dohledávání. 
 Vzhledem k počtu spoluautorů publikací v časopisech by bylo vhodné, aby autor 
výslovně popsal jeho konkrétní příspěvek. Z textu práce vyplývá, že autor provedl 



experimenty a vyhodnocení dat popsané v kapitolách 3 a 4 na již existující aparatuře. Při 
obhajobě by autor měl jednoznačně objasnit, co přesně byla jeho práce a co byla práce 
kolegů.  
 
Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a v praxi 
 Práce je rozhodně významným příspěvkem k porozumění procesům probíhajících 
v mezihvězdném prostředí. Získaná data jsou důležitá pro modelování procesů probíhajících 
v mezihvězdných oblacích. Konkrétní přínos bude možné posoudit až po delší době, protože 
publikované práce I. Zymaka zatím nebyly podle WoS až na jednu výjimku citovány. 

 
Závěr 
 

Tato disertační práce prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé práci. 
 
 
 
 

prof. RNDr. Patrik Španěl      V Praze 29.července 2013 


	Aktuálnost řešeného tématu
	Použité metody a postupy
	Výsledky
	Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a v praxi
	Závěr

