
Posudek školitele na Mgr. Dagmar Babánkovou

Dagmar Babánková zaháýi|adoktorské sfuďum na Ústavu fuzikalní chemie Jaroslava
Heyrovského v roce 200l. Téma její disertační práce ,,Yylůiti veftých laseroqých jisker pro
laboratorní simulaci chemických účinku dějů o vysoké hustotě energie v planetárních
atmosfrrách.. je noým tématem výzkumu naší laboratoře' Jedinečným zdrqem energie
simulující dopad mimozemslqých těles do atmosfery Země zde byl použit jodido1ý laser
PALS @rague Asterix Laser System), poskytující energie stovek joulů v pulsech kratších
jedné nanosekundy'

Cílem disertaění práce D. Babánkové bylo z1istk, zďa |ze ze směsí jednoduchých
anorganických molekul v plynném stavu pomocí velhých laseroých jisker syntetizovat
organické molekuly, které jsou součástí biogenních systémů. Dagmar Babánková zkoumala
několik druhů plynných směsí, simulujících složení rané zemské atmosfery. Procesy
vedoucí ke vzniku organických molekul sledovala třemi způsoby. Stálé produkty v kapalné
fázi po ozilšetn směsi detegovala pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie
s hmotnostním detelrÚorerq zsnény složení plynné fáze sledovala pomocí vysoae rozlišené
infračervené absorpční spektroskopie s Fourierovou transformaci a studium krince žijicich
nestabilních částic pomocí optické a rentgenové časově rozlišené emisní spektroskopie'

Shňme stručrrě výsledky práce D. Babánkové: ve směsi po ozďení iderrtiÍikovala
pomocí I{PLC několik aminokyselin, v rámci in.situ měření detegovala CN, Cz a C: radikály
ana zék|adě FTIR spekter na|ez|a ve stejné směsi acetylen'
Ve své disertaění práci tedy jednoznaěně potvrdila hypotézu o možné přípravě složitějších
molekul v laseroých jiskrách směsi jednoduchých anorganických plynů.

D' Babánková při řešení své disertační práce prokrázala' že je schopna samostatné
experimentÍlní práce, při niž musela ěasto předvést manuá|ní zručnost a smysl pro
improvizaci. Kromě toho si teorďická interpretace spekter a vyhodnooení teplot uvnitř
laserového plazmatu na základě studia intenzit spektrálních linií vyžáda|y i zvládnutí
obsahlých pasá,žiz teorie elektronichých spekter.

Výsledky diseÍtační práce D, Babánkové byly publikovány a jsou odeslány k tisku
řady renomovaných ěasopisů; zde bych chtěl vyzdvihnout publikaci v časopise Chemical
Physics Letters, která shrnuje sfudie zabyvajioí se problematikou detekce aminokyselin.

Celkově hodnotím Mgr' D' Babánkovou kladně, bezpochyby dokéuaIa schopnost
samostatné vědecké práce'

Z mého hlediska neru žádných námitek proti tomu, aby Mgr' D. Babánkové byl po
obhájení disertační práce udělen vědeolcý tifulPtiD.
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