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,,Vgužití aellých laserotých jisker na laborator-
ni simulaci chemických úěinků dějů o ugsoké
hustotě energie a planetárních atmosférách*

Již samotný název posuzované disertaění práce prozrazuie, Že jde o lákavé, aktuální
téma, jež při zadáni mohlo být ve svém výsIedku i riskantní a můŽe být i zdrojem
kontroversních d iskusí.

o |ákavé aktuálnosti svěděí spousty ělánků různé úrovně i stylu v denním, populárně
odborném i odborném tisku. Koncem loňského říina se dokonce sjelo do Prahy na konferenci
Darwin a inteligentní projekt v Kongresovém paláci na osm stovek kritiků evo|uce z 18 zemí.
Vedle tradičních kreacionistů před deseti lety Michae| J. Behe svou knihou Damvínova černá
skříňka přived| na svět inteligentního plánovaěe resp. designéra (či ,,dizajnéra,'?),jenŽ se těší
sluchu i nejvyšší americké ce|ebrity. V inteligentním plánu na rozdí| od kreacionismu se
nepopírá evoluce jednotlivých druhů, avšak sloŽité biochemické systémy, dále nedělitelné'
byly pÚ navÉeny vyšší inteligencí (viz různé současné půtky a střety na amerických školách).

Typická je pro oba proudy vyšších boŽských ěi jiných sil při kritice evoluěních teorií
metodologie negace. Dále nerozbírám.

Je proto kaŽdý příspěvek objektivního poznávání, zejména experimentáIního' byť ne
zda|eka definitivního, pozitivním počinem a da|ším kamínkem v úsi|í na cestě za pravdou.
MysIím, že předloŽená disertace patří do této kategorie lidského poěínání.

Jaký je můj osobní vztah k tématu?
V rodném městečku jako absolvent mateřské školky řádových sester benediktinského

kláštera jsem od ma|a žil v mi|ém bib|ickém příběhu' na gymnáziu potom vzděIáván,
podot'ýkám, ve|mi zdatně v tehdy současné [lende|.Morgan-Weissmannovské genetice a
evoluěních teoriích jsem se v oktávě při obecné.bio|ogii usmíva| renesaněním obrázkům teorie
panspermie s plovoucím spermatozoon' přibližuiícím se opIodnit matičku Zem' Po mém vstupu
na fakultu jako student přírodopisu (biologie + kamenné vědy) a chemie kulminova|a tehdy
v roce 49.50 povinnost absoIvovat přednášky záhadných vědeckých agitpropěíkú o
Iysenkysmu, Lepešinské a travopoIním Viliamsově systému (pro všechny studenty fakulty
věetně matematiky). K zpochybňování burŽoasní západní vědy věetně Einsteina se zaprodali i
někteří akademici, např. fyzik, prof. |van Ulehla' nositel Rádu práce (1981)' zatímco jiní (prof.
Sekla, prof. Hrubý) byli přinejmenším odstaveni. Tehdy jsem si zakoupil a studova| broŽuru
akademika oparina Vznik a základ života, zabýva1íci se zejména koacervátovou teorií. Velkou
důvěru díky výše uvedeným demagogickým zvěrstvům jsem v ní nemě|. Jistě, tehdy se teprve
čekalo na problematiku a strukturu nukleových kyse|in a další rozvoj genetiky. Přednáškám o
Sta|inově spisu o jazykovědě, povinným pro ce|ý Albertovský areál a oko|í jsem se vyhnu|, byv
povolán na vojnu k,,ěerným baronům...

Moje pozdější ebevzdělávání a působení ve spektroskopii, výzkum extravagantních
molekul mého někdejšího doktoranta, VIadimíra Bondybeye, u prof. Pimentela v Berkeley, moje
úěasti na konferencích spektroskopie vysokého rozlišení v Lib|icích i Praze a nárůst rozma.
nisých molekul v mezihvězdném prostoru oŽivily vzpomínky na renesanění obrázky kosmem
plovoucího spermatozoon. Pár let isem kona| pro páté ročníky kosmo|ogické přednášky o
nukleosyntéze prvků počínaje velkým horkým třeskem a koněe tím, co mi kdysi říkaly
sestřiěky: ,,Pomni, člověěe, Že prach jsi a v prach se obrátíš!.. Mys!ím, že zde není sporu. Na
stará ko|ena jsem vyprovokoval jednu pilnou studentku ve studentské odborné ěinnosti k se.
psání pojednání o molekulách ve hvězdném a mezihvězdném prostoru.

Pochopite|ně, Že s ve|kým gustem jsem si přečet| autorčin |iterární úvod o chemické evo.
luci. Je zde mnoho zajímavých a representativních informací k tématu, na více místech jsem
v principiálních zdrojích zaznamenal jméno Leslie E. orge|a, někdejšího z oxfordských otců
teorie Iigandového po|e (viz orgelovy diagramy). Sympatický intelektuá|, s nímŽ jsem popil zde
v Praze nejednu sklenku vodky. Myslím, že užiteěně otočil kormidlo svého bádání'

Nemalý soubor autorkou shromáŽděných odkazů a dat je sám za1Ímavý a obecně přínos.
ný. V části 2.3.1 mám dotaz, zda lze sem zařadit i záb|esky gama' záhadný fenomén,
registrovaný dIouhodobě americkými špionáŽními družicemi a teprve nedávno vysvětlovaný
jako srážky dvou neutronových hvězd nebo neutronové hvězdy s černou dírou (výs|edky



druŽic HETE - 2 či Swift) - jistá potenciá|ní analogie s dále vzpomínaným synchrotronovýmzářením (str. 28). Ke str. 24 poznamenávám,- Že-absorpce Úv zářeni moíeku|ami o, íaeteoreticky do hodnot E,^.oz, ti. do = 242 nm; mo|ekuty os airy vazebnému raáu t,s 
"" 

.o.p"á.ý
účinkem zářeni s mnohem větším l".
. N9méně zajímavé jsou pasáŽe o simulaci procesů chemické evotuce v laboratoři, olaserových jiskrách,. iniciaci chemických reakcí a 

.chemických 
projevů v aúšieotu fenomenulaser a jeho využití k sÍmulaci chemické evoluce. Na tomto po|i.jsóu ue s|ó;eni s rosňř[ýmvýzkumem otevřeny rozsáhté možnosti na cestě za exaxtirim po'ňani'. Dovolím sipoznamenat výrok sira Davida Attenborougha, že vědci by měti bránit hranici mezi vědou avírou a Že věda je za|oŽena na exaktních důkazech, víra nikoli.

V informaci o emisní spektroskopii jsou přístupnou formou presentovány moŽnostimetody v meritu řešené prob|ematiky.
V experimentáIní části je z popisu piist.roioyeho vybavení a pracovních postupú, dopro.vázenýc.h názornými nákresy a perfekiními šnímky, 2řď1má náiočnost pó[usne práce naneběžných zařízeních včetně problémů !ql."l čištěňí a pínění ryvety. rvrňó.linc mire zau;aipopis výkonového laserového systému PALS, emisní sp.ertros*ópie ilazmatú a s potěšenímjsem zaznamena| nasazení FTIR spektrometru Bruker rŽo s vysorym.rozlišením, u nás zatím

ojedinělým.

- - ["pjt9la výs|edků a jejich diskuse je sepsána systematicky, peč|ivě, jasně, při tom
strltčně, do|ožená přístušným obsahem kva|itních záznamú spekter, giafů a taoulex. Uváděné
záuěry, vyvozené z dosaŽených výs|edků, komplexně respektující redřkční, středně redukční aspíše dle dnešních poznatků pravděpodobnou s|abě redukění atmosféru, jsou plnc argumen.
továny z patřičné interpretace a přinášejí nové, originátní poznatky v hk.závažné a obrovitéprob|ematice. Proto též oceňuji závěre-ěné námětý pro 6udoucí experimenty, coz je zdepatřičné. MysIím, že na našem ěeském badate|škém políěku jde o p;á"í pionýísxerro
charakteru, jejíŽ výs|edky jiŽ by|y či budou zveřejněny v renomované mezinárodní literatuře abyly uvedeny na významných odborných zasedánich ve světě.

disertační práci.mám nás|edující poznámky, dotazy či připomínky:
str. 79 - může být námitka .ie ct'ilaje první člen.aIkánové řady, i'itbliu jedíoduchý anorganickýplyn; mně jako hydrid uh!íku (per ana|ogiam) nevadí

72.... má být }' = 1315,2 nm . schází desetinná ěárka
9 2, odst. . . .ang|. rocks zde vhodněj ši horniny ; tab. 2.1.1 - tabu|ce plně nerozumím: * * ?

a ttAr ?
16 ve vzorci má být G=N 

_

í8 2. odst. ...tépe ...směsí nebyly rozpustné ve vodě aniv ethanolu:
3. odst. ... Fischerova a Tropschova syntéza

20 má být tlymin
?7- u citace o" jdezřejmě o s|ovenské autory; nemá být první autor Hanic místo Hanič?
?9 1. odst. upravlt formulaci ...fotoionizujě excituje... joale může nyt ňohio...31 text pod obr.2.2.1není moc srozumitllný, intórpunkeno uprávit;i Jáii"i'e e""32 citaie 872 ?
388 co znamená symbo| mezi 1 a 10 ns?39 neschází u tab. 2.3.1v nadpisu ve směsi H2?
558 jaký je horní limit }. v propustnosti? Je to důtežité? Jaká je těsnost s nerezovými

přírubami?
568 formulaění nepřesnost; jaké jsou problémy s čištěním a ěistotou kyveý?

Proč se přidávalo 20 ml deionizované vody? Je deionizovaná vodjdosiatečné čistá
' ' (v závislosti na typu iontoměniče)?

62'. text mi není.p|ně-s-rozumitelný; přip-ojuji-dotaz, zda při opakování taserových jisker
nehrozí obdobný fenomén potenciální destrukce vinik|ých produktů?79 2. odst., 2. ř. ...upravit mírně nesrozumitetnou formu|aci83 opravit text pod obr. 4.3.14

l1e dle mn-e vhodnější termín spektrometr než spektroskop94. doplnit slůvko záření

Různé drobné-přek|e-py a chyby jsem vyznačil v posuzovaném výtisku disertační práce;
mys|ím, ževe prospěch práce samotné-by uyló aobro n8které tectrnictďcňýňy;ř;;;ř. i';i";-;-jpo formální stránce a technicky vybavená jiňak perfektně, sepsaná srozum-iteinou formou a jak



/
jsem se iiž zmíni|, věcně a struěně. Notorickým nedostatkem, nikotiv specifickým pro
posuzovanou práci, je nedostatečné případně špatné pouŽívání interpunkce, coŽ z-byteůně
1ěkdy snižuje srozumite|nost textu. Jsou problémy poznat větu htavní, vedlejší.příp. vloienou.
To jsem víceméně nekorigoval.

. Uvedené poznámky a připomínky nemají snahu snižovat kvalitu předkládané disertační
prác9 Mgr. Dagmar Babánkové' Disertace, ja! jsem se již dostatečně zmínil, přináší originálnínové poznatky a je kvalitní representací doktoranošrono studia přírodních věd na našíuniversitě a svědčí o teoretické i experimentální zdatnosti autorky, o její schopnosti
samostatně vědecky pracovat v oboru. Proto ji doporučuji k úsPěšnéryu ónnaieÁ(. . 

ť )

Íit{, ét (? u l /./Praha, 12.2. 2006 ooc. itŇor. Bohřs|av štrauch, ósi
P.S.
Téma disertace mne iniciovalo jednak svou aktuátností k presentaci svého osobního

vztahu, v němŽ jsem chtě! demonstrovat své v|astní poznávání a jeňo vývoj, a|e také díky tomu,
Že jiŽ dost pamatuji, poukázat na někdejší poměry v naší vědě počátreni so. |et. Dneš, v 2í.
století se setkáváme sice s poněkud opačným jevem, ale opět voluntarismem.

EvoIuce má řadu dodnes slabých míst a nemálo h|edání a prob|émů k řešení před sebou,
je však vedena snahou po objektivním poznání a přík|adem poŽadavku trpě|ivých, důsledných
správných interpretaci - viz lord Ke|vin s jeho sofistikovanými přesnými výpočty nesprávných
zadáni právě o stáří Slunce a Země. Satisfakce se Gharles Danrin nedoŽil, aŽ jeho šyn
s objevem radioaktivity a novými poznatky v atomové teorii' Bližší v knize R. Youngsoňa:
Vědecké omy|y, bludy a podvrhy, nak|. H plus H nebo v kapitoIe Humanitní obory a přírodní
věda v knize Lewise Thomase: Myšlenky pozdě v noci, edice Kolumbus, Mtadá fiontá, Praha
í989.


