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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Předložená diplomová práce prezentuje studium ion molekulových reakcí provedené na 

nízkoteplotní iontové pasti.  

Vlastní práce sestává ze tří kapitol a závěru. První kapitola popisuje význam ion-

molekulových reakcí v podmínkách mezihvězdného prostředí a uvádí konkrétní příklady 

zajímavých reakcí i rešerši problematiky.  

V druhé kapitole je vysvětlena experimentální procedura na příkladech dřívějších měření. 

Jsou popsány jednotlivé části aparatury a jejich funkce. Studentka uvádí podrobnosti provozu 

experimentu i způsobu vyhodnocování naměřených dat. 

Ve třetí kapitole Thuy Dung Tran uvádí originální výsledky studia reakce NH
+
 + H a 

provedené kalibrační reakce CO2
+
 + H2. Z naměřených dat jsou vyhodnoceny rychlostní konstanty 

studovaných reakcí. Pro reakci NH
+
 + H byla zjištěna překvapivě nízká rychlostní konstanta a 

měřená data byla na úrovni limitu citlivosti experimentálního uspořádání. Interpretace dat nebyla 

jednoduchá, ale podařilo se odhadnout spodní limit aktivační energie pro tuto reakci. Porovnáním 

s reverzní reakcí N
+
 + H2 je tak možno lépe pochopit kolizní komplex NH2

+
. Získané výsledky 

jsou připravovány k publikaci. 

Rozsah práce je 45 stran včetně referencí. Věcných chyb je v práci přiměřeně jejímu rozsahu. 

Významnou chybou je opomenutí jednotek horizontální osy grafu 3.1.3.8. Ostatní nepřesnosti, 

jako uvádění některých veličin na zbytečně mnoho platných míst, chyby v číslování rovnic a 

nedokonalé formátovaní referencí, nejsou zásadní. Jazyková a grafická úroveň práce je vyhovující 

a drobné nedostatky neovlivňují srozumitelnost sdělení. 

Při řešení práce studentka provedla zevrubnou rešerši, měření i zpracování výsledků.  

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Nepřipojuji žádné doplňující otázky. 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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