
Posudek na disertační práci sl. D. Babánkové: Využití velkých laserových jisker pro 

laboratorní simulaci chemických účinků dějů o vysoké hustotě energie v planetárních 

atmosférách. 

 

V předložené disertační práci se sl. Babánková zabývá možností syntézy některých 

organických látek tvořících základní stavební kameny živé hmoty jako aminokyselin a cukrů 

ve směsi plynů a vodních par, které by měly svým složením odpovídat předpokládanému 

složení zemské atmosféry před vznikem živé hmoty. O takovéto atmosféře se předpokládá, že 

měla základní složení CO2-N2-H2O nebo CO-N2-H2O, tj. že oproti klasickým pokusům s 

generací organických molekul jiskrou neobsahuje H2, CH4 ani NH3. V těchto jednodušších 

směsích nevede jiskrový výboj k žádné nebo jen velmi slabé organické syntéze, údaje 

jednotlivých autorů se ale zřejmě navzájem liší. Jiskrový výboj simulující úder blesku však 

nebyl jediným způsobem, jak dodat do systému potřebnou aktivační energii. Významným 

zdrojem energie aktivujícím syntézu mohl být např. dopad meteoritů vyvolávající rázovou 

vlnu nebo krátkovlnná část záření přicházejícího ze Slunce. Oba tyto způsoby energetické 

aktivace syntézy lze úspěšně simulovat fokusací intenzivního laserového záření do uvedené 

směsi, což bylo základním tématem předkládané práce. 

Kromě obecného geochemického úvodu do problematiky práce obsahuje podrobnou rešerši 

možností syntéze aminokyselin a jednoduchých cukrů z neorganických plynů. K tomu se jako 

nechemik nemohu dost dobře vyjadřovat, i když i pro sebe jsem z uvedeného přehledu vyčetl, 

že významným prostředníkem se při syntéze zdá být kyanovodík. 

Experimenty s laserovou jiskrou ve dvou různých výše uvedených směsích CO2-N2-H2O a 

CO-N2-H2O a též ve směsi NH3-CH4-N2-H2O, eventuelně ještě s přídavkem Xe, byly 

provedeny s využitím laserového fotodisociačního systému Asterix ve dvou různých 

konfiguracích. 

(1) laserový svazek byl fokusován čočkou přes okénko do kyvety naplněné danou směsí, 

takže jiskra vznikala v objemu plynu daleko před optimální fokusací v ohnisku 

soustavy čočka-okénko a měla relativně velký rozměr (řádově cm), neboť k průrazu 

směsi již dojde, když hustota výkonu ve fokusovaném svazku přesáhne 10
8
 W/cm

2
. 

(2) ve vlastní vakuové komoře systému PALS ve vakuu s využitím dvojité plynové trysky 

zapůjčené polskými kolegy, která do vakua komory vypustí v okamžiku výstřelu 

proud dané plynné směsi o relativně vysoké hustotě, přičemž je její předčasné expanzi 

bráněno vnějším „obalem“ tvořeným proudem He současně injektovaného z vnější 

části trysky v koaxiálním uspořádání. Timto způsobem lze v ohnisku nacházejícím se 

těsně nad ústím vnitřní trysky (nominální rozměr 100 m) dosáhnout maximální 

hustoty výkonu umožňované laserovým systémem, což je v případě Asterixu zhruba 

10
16

 W/cm
2
 a experimenty se v tomto smyslu neliší od experimentů s pevným 

terčíkem. 

Obě tato uspořádání byla doplněna optickou emisní spektroskopickou diagnostikou schopnou 

rozeznat molekulární pásy a atomová i iontová spektra a Fourierovskou spektroskopií pro 

vzdálený infračervený obor. Optická spektroskopie dokonce umožňovala časové rozlišení v 

rámci s. Následně, a to byla nejpodstatnější část celé práce, po provedení experimentů 

v konfiguraci (1) byla za podmínek přísné experimentální hygieny provedena 

chromatografická analýza vzniklých pevných produktů usazených v kyvetě po 

několikanásobném ozáření laserovým svazkem, přičemž byly hledány zejména 

aminokyseliny. K zásadním výsledkům práce patří, že při použití „nejobtížnější“ směsi pro 

jiskrovou syntézu CO2-N2-H2O byly skutečně nalezeny 4 druhy aminokyselin, jeden z nich 

(alanin) dokonce v množství, které je skoro o řád výše, než je práh citlivosti použité 

analytické metody. Podobný výsledek byl dosažen i v případě směsi CO-N2-H2O, opět 

převládal alanin. Směs příznivá pro jiskrové experimenty NH3-CH4-N2-H2O nedala naopak v 



případě laserové aktivace žádný pozitivní výsledek. Pokud jsem to dobře pochopil, v případě 

konfigurace (2) proběhla jen spektroskopická měření a ani nemohla být provedena žádná 

následná analýza eventuelně vzniklých produktů. 

K práci mám následující poznámky: konfigurace (1) a (2) se zásadně liší v dosažitelné hustotě 

výkonu (o 8 řádů), výsledky nemohou být tedy v žádném případě jednoduše srovnatelné. 

Oblast ohniska v případě (2) má navíc natolik malý objem, že lze jen těžko očekávat, že i v 

případě úspěšné syntézy třeba rázovou vlnou postupující do zbytkového plynu obklopujícího 

vlastní fokus, či generovaným měkkým rtg zářením by bylo možno získat měřitelné množství 

nějakého zajímavého reakčního produktu. Navíc, i kdyby se v okolí fokusu vyskytly nějaké 

zajímavé molekulární reakce projevující se změnou spekter, nebylo by je možno pozorovat, 

protože by tato spektra byla přezářena vlastním fokusem. Tato měření lze tedy považovat jen 

za doplňkové, eventuelně za přípravné pro nějakou budoucí pokročilejší konfiguraci 

umožňující realističtěji se dobrat stanoveného cíle. Těžiště práce proto spočívá hlavně v 

konfiguraci (1), která též přinesla reálné a zajímavé výsledky. 

Konfigirace (1) vytváří velkoobjemové plazma, ve kterém se prakticky okamžitě uloží 

veškerá energie absorbovaná z laserového impulsu v podstatě isochorickým procesem 

mnohem rychlejším, než se tak děje při vytváření kanálu elektrické jiskry. Laserový impuls 

tedy zanechává v kyvetě určitý objem plazmatu o teplotě odpovídající objemu laserové jiskry 

a v ní deponované energii, který se rychle rozpíná a dochází k zamrzání rovnovážného 

chemického složení odpovídajícího původní vysoké teplotě, čímž zřejmě dochází k syntéze 

zmíněných aminokyselin. V tom případě by mělo jít relativně jednoduchou metodou 

(vyhodnocením chemické rovnováhy) pro danou směs zjistit, proč při tomto způsobu vnikají 

aminokyseliny přednostně ve směsi CO2-N2-H2O a nikoliv ve směsi NH3-CH4-N2-H2O. 

Naproti tomu proces vytváření kanálu jiskry rozhodně není isochorický. Během něho dochází 

k proudění plazmatu v rámci kanálu a vzniku neisotermičnosti plazmatu, která se projevuje 

excitací atomových hladin pro proběhlé disociaci. Rovněž výkon deponovaný do jednotky 

objemu plazmatu v kanále je v případě jiskry menší než pro ns laserový impuls. Jiskrové 

plazma je zpravidla též silně nerovnovážné. To jsou všechno okolnosti, které mohou vést k 

rozdílným výsledkům v případě laserové a elektrické jiskry. Kromě vlastní chemické analýzy 

produktů jsou zajímavá i optická měření v práci uváděná. Vibrační teploty stanovené 

předkladatelkou lze asi považovat za míru zahřátí plazmatu depozicí laserové energie, 

zajímavé je zjištění neisotermičnosti plazmatu z obsazení excitovaných elektronových hladin 

v některých případech. Tento efekt by měl být závislý na tlaku směsi. Nevím, zdali jsem práci 

četl dostatečně pečlivě ale nikde a to ani ve vevázaných článcích, které jsou součástí práce, 

jsem se nedočetl, jaký byl vlastně tlak náplně v kyvetě. Z některých náznaků se lze dovtípit, 

že zřejmě šlo o atmosférický tlak. Na jiných místech se ale uvádí, že při různých měřeních se 

přidávalo na parciálním tlaku vodních par zahříváním vody v kyvetě. Totéž se týká možného 

přídavku Xe. Tuhle okolnost považuji za největší slabinu práce, protože např. výše zmíněný 

pozorovaný jev neizotermičnosti bude nejspíš podstatně záviset na tlaku. Systematická měření 

závislosti pozorovaných spekter na tlaku směsi v práci, bohužel, chybí. Uvítal bych, kdyby se 

předkladatelka mohla při obhajobě k této otázce vyjádřit. 

Tento nedostatek však nesnižuje celkovou kvalitu práce. Obvzláště je třeba ocenit kvalitu 

zpracování, čistotu provedení pracných experimentů a pečlivé vyhodnocení výsledků. 

Součástí předkládané práce jsou i časopisecké publikace, které dosažené výsledky již 

zveřejnily. Z těchto důvodů se domnívám, že předkládaná práce splňuje požadavky kladené 

na dizertační práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

V Praze, 12/2 2006      RNDr. Karel Rohlena, CSc 

        FZÚ AVČR 


