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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Student Ábel Kálosi předložil diplomovou práci zabývající se rekombinací iontů a elektronů 

při nízkých teplotách. 

V obsáhlém úvodu do teorie a experimentálních technik je shrnuto vše potřebné pro 

vysvětlení studovaných procesů. Přehledná rešerše je podpořena mnoha vhodně volenými 

referencemi.  

V následujících dvou kapitolách jsou uvedeny výsledky dvou experimentálních kampaní, na 

kterých se Ábel Kálosi významně podílel. Zaprvé se jedná o studium ternární rekombinace H3
+
 

asistované molekulárním vodíkem. Uvedené výsledky dobře ukazují proces měření i vyhodnocení 

vlivů jednotlivých elementárních reakcí. Získané výsledky byly uveřejněny v článku ve Physical 

Review A, který je k práci přiložen. 

V další kapitole je popsáno studium binární rekombinace H3
+
 v závislosti na obsazení para a 

ortho stavů tohoto molekulárního iontu při teplotách od 60 K do 300 K. Výsledky popsaného 

experimentu jsou důležité pro pochopení dějů v mezihvězdném prostoru a potvrzení kvantově-

mechanických výpočtů. Publikace vycházející z uvedeného studia byla uveřejněna v The Journal 

of Chemical Physics v létě roku 2015. 

Student se velmi aktivně podílel na všech měřeních a vyhodnocování experimentů. Pochopení 

procesů v dohasínajícím plazmatu podpořil modelováním chemické kinetiky. Použité soustavy 

chemických rovnic jsou uvedeny v příloze A. 

Předložená práce je rozsáhlá a podrobně popisuje poměrně složitou problematiku. Text je 

dobře srozumitelný a grafická úroveň je výborná. 

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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