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„Study of state selected interactions of ions with molecular hydrogen at temperatures 
relevant to astrochemistry” 

 
Doktorské studium zahájil Mgr. Illia Zymak v říjnu roku 2008. Během doktorského 

studia se podílel na několika různých projektech se zaměřením na studium reakcí iontů 
s atomárním a molekulárním vodíkem. Pro získání publikovaných výsledků použil aparaturu 
s 22-pólovou iontovou pastí. 

Aparatura byla do naší laboratoře dovezena v roce 2009 z TU Chemnitz. 22-polová 
iontová past je jedinečné experimentální zařízení umožňující studium ternárních i binárních 
reakcí iontů a měření odpovídajících rychlostních konstant při teplotách 10 – 300 K. 
Mgr. Illia Zymak aparaturu uváděl do provozu a dělal na ní základní testy, především 
určovaní teploty iontů a reaktantů. Pro zjištění teploty zachycených iontů byla provedena 
kalibrační měření Dopplerova rozšíření spektrálních čar pomocí laserem indukované reakce 
N2

+ + Ar → Ar+ + N2 a měření rychlostní konstanty ternární asociace He+ + 2 He → He2
+ + 

He. 
Mgr. Illia Zymak se podílel na studiu asociační reakce: H– + H → H2 + e–. Výsledky 

byly publikovány v Astrophys. J. v roce 2012. 
Mgr. Illia Zymak studoval reakci 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 Philos. Trans. R. Soc. 2012 a v J. Phys. Chem. 2013.  

Studována byla též reakce atomárních iontů N+ s molekulárním vodíkem: N+(3PJa) + 
H2(J) → NH+ + H při teplotách v rozsahu 10 – 100 K. Pro tuto reakci byla studována závislost 
na jaderném spinu (H2(J)) a na excitaci N+ (jemná struktura). Jedná se o vůbec první studium 
tohoto typu závislosti na kvantovém stavu reaktantů. Výsledky byly publikovány 
v Astrophys. J. 2013. 

Výsledky výše uvedených studii jsou významné pro astrochemické výpočty a popis 
laboratorního plazmatu, ale jsou také jedinečné pro testování kvantově mechanických 
teoretických výpočtů. 
 Mgr. Illia Zymak pracuje v naší laboratoři 5 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. Illia Zymak výrazně podílel, byly 
publikovány v 6 časopiseckých publikacích, v 9 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. Illia Zymak prokázal schopnost samostatné 
vědecké práce. 

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