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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 

Diplomová práce Thuy Dung Tran je rozdělena do 3 kapitol. V první kapitole je přehledně  
charakterizováno mezihvězdné prostředí, v němž vznikají a zanikají molekuly na površích zrn 
nebo procesy v plynné fázi. Rovněž je popsána role molekulárního vodíku v tomto prostředí při 
nízkých teplotách. Druhá kapitola popisuje uspořádání experimentálního systému, měření teploty a 
tlaku. Třetí kapitola popisuje výpočet koncentrace atomárního vodíku ve svazku pomocí 
kalibračních reakcí a proces produkce iontů  NH+ v iontovém zdroji. Zároveň  analyzuje originální 
výsledky zkoumání reakce 2HNHNH +→+ ++  pro srážkové teploty v rozsahu 10 – 170 K.   

Počet věcných chyb v textu je minimální. V tištěné verzi práce oponenta je jedna 

přehozená stránka. Na straně 10 nemá rovnice HNHeNH +→+ −+
34 přiřazeno žádné číslo. Na 

straně 19 je v popisu funkce hmotnostního spektrometru veličina tVU Ω− cos00  označena jako 

kladná složka stejnosměrného napětí.  V popisu obrázků 3.1.1.1, 3.1.1.2 jsou přehozeny pojmy 
teplota svazku atomárního vodíku a teplota pasti (str.29).  Stejná chyba je na straně 32 u obrázku 
3.1.3.1. U závislosti na obrázku 3.1.3.8 není uvedena jednotka teploty collT na ose x, na ose y je 

rychlostní konstanta k místo 3k . V práci jsou drobné pravopisné chyby a překlepy, které nemají 

vliv na srozumitelnost textu.  
Diplomová práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.  

 
 
 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

1. Jaká je role kosmického záření při ionizaci molekulárního vodíku v mezihvězdném 
prostředí (reakce 1.3.2.1) ? 

2. Jakým způsobem je možné zlepšit přesnost měření rychlostní konstanty reakce 

2HNHNH +→+ ++  ? 
 
 
Práci  
⌧ doporučuji  
� nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
� výborně   � velmi dobře   � dobře   � neprospěl/a 
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