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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Předložená diplomová práce je experimentální, zabývá se rekombinací zejména iontů  při nízkých 

tepotách. Je sepsána česky v rozsahu 71 stran, které jsou roztříděny do čtyř kapitol. Na konci práce je 
jako příloha B přiložen článek ve Physical Review A, který vznikl s přispěním této práce, a kde je autor 
uveden jako 3. spoluautor. Navíc jsou v seznamu literatury uvedeny další 2 práce [9,10], na kterých je 
diplomant uveden jako 4. autor, a z nichž jedna je již v tisku v časopisu J. Chem. Phys. a druhá je 
odeslaná do Plasma Sources Science and Technology. Seznam literatury diplomové práce je velmi 
rozsáhlý, čítá 121 položek. 
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Po úvodu autor vymezuje cíle diplomové práce, kterými byla rešerše problematiky rekombinace při 
nízkých teplotách, testování chemické kinetiky zkoumaných iontů v proudové trubici, měření koeficientů 
rekombinace při teplotách pod 300 K a zpracování výsledků. 

Kapitola první pak popisuje obecně rekombinaci kladných iontů s elektrony a stručně vysvětluje 
základy plazmatických a svazkových experimentů používaných pro studium rekombinace a navzájem je 
srovnává. V kapitole 2 autor popisuje experimentální aparatury použité při řešení práce včetně metod pro 
vyhodnocení získaných dat. Kapitola 3 se zabývá rekombinací iontu  za účasti třetí částice, která se 

odehrává jen v dostatečně hustém prostředí. Předložen je zde i model rekombinace iontů 

v dohasínajícím plazmatu, který zahrnuje i popis ternární rekombinace. Kapitola 4 je věnována opět 
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rekombinaci  s elektrony, ale nyní v závislosti na podílu dvou přirozených konfigurací jaderných 

spinů iontu , tj. orto a para . Obě klíčové kapitoly 3 a 4 obsahují na závěr přehledné shrnutí. Práce 

je doplněna závěrem, který shrnuje výsledky práce a splnění cílů. 
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Práce pokrývá širokou problematiku rekombinace , na které pracuje skupina několik let. Na 

autorovi je třeba ocenit vhled do této problematiky, který v práci prokazuje. Na druhou stranu je 
z hlediska čtenáře diplomová práce pro studium poměrně náročná. To je vidět např. na mnoha obrázcích, 
které autor adaptuje z publikací, a z nichž mnohé jsou doslova napěchované kombinací naměřených dat, 
proložených závislostí a jejich srovnáními s jinými autory a teoriemi, a musejí být doplněny dlouhými 
popisky délky 15 i 19 řádků. 
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Práce je sepsána na výborné úrovni. V práci jsem našel cca 30 formálních nedostatků z nichž část se 
týká slovosledu a většina nebrání porozumění. Věta na str. 8: 2. ř. z čeho... má nejasný smysl. Na str. 20 
na zač. 3. odst. Doba poklesu je úměrná absorbci má opačný smysl. Na str. 36 věty končící na ř. 3 a 4 
zdola mají nejasný smysl. 

str. 3: 6. ř. chybí se, 10. ř. zdola obsazenosti nevhodné. 
str. 6: pod (1.3) dielektronická, předposl. ř. několik místo několika. 
str. 7: 2. ř. nad (1.7) jak místo jako, 3. odst. 6. ř. na místo v, 10. ř. jako místo než, posl. ř. čeho místo čehož. 
str. 8: 2. ř. z čeho... nejasný smysl, 9. ř. chybí předl. k, 3. odst. 6. ř. na místo v, 10. ř. jako místo než, posl. ř. čeho místo čehož. 
str. 10: ř. 3 taky místo také, 2. ř. v 2.1 hlídala místo sledovala, posl. ř. Debyově místo Debyeově. 
str. 12: 12. ř. zdola formulace je podle toku, 7. ř. zdola navíc s před proudem. 
str. 13, konec 2. odst. znaménko v exponentu 10-17, 11. ř. zdola mezi sondou, válcová chybí což je, 9. ř. zdola kovové místo 
kovová. 
str. 14: 4. ř. nad 2.1.3 koncentrace místo koncentraci, 2. ř. nad 2.1.3 navíc se. 
str. 15: řádky 7, 19 a 20 slovosled, ř. 7 zdola odvozenou místo odvozené. 
str. 18: 3. ř. chybí se. , 2. ř. nad (2.22) Maxwellovského má být malé m, a ř. pod tím slovosled, 3. ř. zdola chybí čárka před že. 
str. 19: pod (2.29) chybí a, a pod tím Boltzmannova místo Boltzmannovo. 
str. 20: 6. ř. se odráží slovosled, zač. 3. odst. Doba poklesu je úměrná absorbci, 5. ř. zdola slovosled. 
str. 21: ř. nad (2.40) slovosled. 
str. 22: 6. ř. obdélníkovém místo obdélníkovému. 
str. 23: ř. 2, 6 a 9. ř. za 2.2.6 slovosled, 12. ř. zdola chybí čárka před který. 
str. 24: ř. 7 chybí k, ř. 8 prostorové místo prostorovou, 3. ř. nad 2.2.7 změní místo mění, 2.2.7 analýze místo analýza. 
str. 26 ř. 16-17 a str. 28 6. ř. slovosled. 
str. 35: 1. ř. závislost místo závislosti, 3. ř. slovosled, 4. ř. Vyloučením ... přeformulovat, ř. 13 a 14 slovosled. 
str. 36, věty končící na ř. 3 a 4 zdola mají nejasný smysl, posl. ř. našem místo našim. 
str. 37, 5. ř. od konce popisku obr. 3.8 slovosled. 
str. 40, 17. ř. zdola naměřené s malým n. 
str. 41, 3. věta slovosled, 6. ř. zdola byla míslo bylo. 
str. 42, 1. ř. mechanické místo mechanického, ř. 11 zdola fází místo fázích. 
str. 44 1. věta a 1 věta 2. odst.: slovosled. 
str. 46: 1 věta 4.3 slovosled, 9. ř. zdola souborech místo souborů. 
str. 48: 12. ř. zdola prekurzor místo prekurzoru. 

 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

Autor na str. 45 nahoře píše o neexistenci jednoduché metody přímého měření teploty elektronů. Proč 
zde nemůže být použita Langmuirova sonda? 

Autor by také mohl podrobněji vysvětlit jaké byly jeho úkoly na vzniklých publikacích. 

Celkově mohu konstatovat, že diplomant prokázal schopnosti rozhodně přesahující diplomovou práci. 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji     uznat jako diplomovou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
 
Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta: 
 
V Praze dne 7. září 2015   Pavel Kudrna 


