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Předložena práce se věnuje studiu interakcí iontů s neutrálními částicemi, především
pak s molekulárním a atomárním vodíkem a deuteriem za podmínek relevantních pro
astrochemii. Studium těchto interakcí v laboratorních podmínkách má zásadní
význam pro pochopení dějů probíhajících v mezihvězdném prostoru. Za posledních
více než 70 let se studiu interakcí iontů s neutrálními částicemi věnovalo mnoho
vědeckých skupin s použitím různých experimentálních zařízení. V posledních
dvaceti letech se snažení vědeckých skupin ubíralo směrem k studiu uvedených
interakcí v podmínkách relevantních pro mezihvězdný prostor – především pak jde o
translační a vnitřní energii reaktantů. Relevantních studií interakcí za skutečně
nízkých teplot (10-100K) však není mnoho, o jejich doplnění se snaží právě tato
práce.
Experimentální zařízení, na kterém probíhalo prezentované studium je aparatura 22pólové radiofrekvenční pasti kombinované se zdrojem atomárního svazku vodíku
(AB-22PT). Základní princip tohoto zařízení není nový, avšak jeho použití v České
republice je unikátní a v uvedené konfiguraci si troufám říci jedinečné i ve světě.
Vylepšení a úpravy, které autor zmiňuje ve své práci (mimo jiné řízení experimentu a
vakuového systému, automatický sběr a vyhodnocení dat atd.) z něj dělají špičkové
zařízení pro studium reakcí iontů s neutrálními částicemi při nízkých teplotách. O
jeho všestrannosti a širokém využití svědčí mimo jiné i množství publikací a
doktorských prací publikovaných s přispěním této aparatury v skupině prof. Glosíka
v posledních letech.
V předkládané práci jsou prezentovány výsledky studia několika reakcí iontů
s neutrálními částicemi v rozmezí teplot 10-300K. Výčet reakcí je bohatý: N+ + H2,
H+ + H2, O- + H2 (D2), OH- + D2, OD- + H2, D- + H, přičemž studium téměř
libovolného z uvedených systémů by svým obsahem stačilo na dizertační práci. Na
experimentech na uvedeném experimentálním zařízení AB-22PT se spolupodílel celý
tým studentů a kantorů, což je mimo jiné uvedeno i v závěru práce, autor však má
stěžejní přínos ke studiu reakcí OH- + D2, OD- + H2 a D- + H, při kterých vedl měření.
Obsah práce je členěn standardně, práce obsahuje teoretickou část, část věnovanou
experimentální technice a část s výsledky experimentů. Přílohou práce jsou
doplňující kapitoly, seznam publikací a výběr z publikací autora relevantních pro
samotnou práci.
Teoretická část se věnuje některým aspektům uvedených interakcí rozebraných
s teoretického hlediska. Autor se snažil vypíchnout nejdůležitější poznatky a podat je
co nejsrozumitelnějším způsobem – při čtení kapitoly je zřejmé, že podrobných
detailů sloužících k úplnému porozumění teoretického pozadí byl čtenář ušetřen,
jelikož jdou již za hranice disertační práce a můžou být případně dostudovány z
odkazované literatury nebo z přiložených publikací.
Kapitola věnující se experimentálnímu zařízení je poměrně rozsáhlá, což se však při
tak komplexním zařízení, jakým bezpochyby aparatura AB22-PT je, dá očekávat.
Autor popisuje aparaturu jako celek a pak ji logicky rozděluje na jednotlivé
podsystémy, kterým se věnuje víc do detailu. U každého podsystému se pak snaží

nastínit i řešení některých technických otázek jako např. stanovení koncentrace částic
v paprsku atomárního vodíku, určení teploty zachycených iontů anebo diskutuje
diskriminační faktor při detekci iontů. Znovu je patrné, že autor záměrně vynechává
techničtější detaily jako např. popis přípravy experimentu, způsob ladění iontové
optiky pro jednotlivé ionty atd. – je evidentní že samotné ovládnutí práce s aparaturou
určitě zabralo nemalou část samotného doktorského studia autora práce. Bylo by
zajímavé uvést v práci reální obrázek aparatury, už jenom představa experimentálního
systému se 16 samostatnými vývěvami je impozantní.
V kapitole výsledků měření jsou uvedeny výsledky studia interakcí uvedených iontů
s atomárním a molekulárním vodíkem a molekulárním deuteriem. Výsledky jsou
nové, ve většině případů se jedná o první studium reakce v daném teplotním rozsahu,
případně měření s rozlišením vnitřních stavů reaktantů. Předkládaná práce tak
významným způsobem rozšiřuje a doplňuje předešlé snažení jiných výzkumných
týmů. Získání experimentálních výsledků navíc nebylo samoúčelní – z důvodu jejich
validace a interpretace byla navázaná spolupráce s týmy teoretiků, čímž práce
podnítila další výzkum v této oblasti. Z dosažených výsledků vyberu jen namátkou
určení dvoučásticové a tříčásticové rychlostní konstanty reakce H+ + H2 a
dvoučásticové reakce N+ + H2 pro různé spinové stavy molekulárního vodíku (orthoa para-vodík), dále studium isotopického efektu v reakcích O- + H2 (D2) vedoucích ke
vzniku vody a v reakcích OD- + H2 resp. OH- + D2 v rozsahu teplot 11-300 K, nebo
studium reakce D- + H v rozmezí teplot 10-160 K.
Z formálního hlediska není práci co vytknout, práce obsahuje všechny povinné části.
Je napsaná anglickým jazykem velmi dobré úrovně, jazykový styl je srozumitelný a
dobře čtivý. Nachází se v ní minimum nepřesností a typografických chyb, je
přehledně a logicky strukturovaná. Většina otázek, které během čtení vyvstala, byla
v dalších pasážích zodpovězena, z tohoto hlediska práci hodnotím jako kompletní.
Pro úplnost bych se však vrátil k autorovu tvrzení, který v závěru práce uvádí, že
prezentovány výsledky studia reakce N+ + H2 nejsou ve shodě s předešlými výsledky
jiných výzkumných skupin. Mohl by autor uvést srovnání výsledků měření kN pro
různé frakce o-H2 a okomentovat možné příčiny neshody?
Dále by mě zajímalo, jestli se dá očekávat vliv spinových stavů H2 resp. D2 na průběh
reakcí O- + H2 resp. O- + D2 a pokud ano, jakým způsobem tyto reakce může ovlivnit?
V práci byl jako jedna ze součástí aparatury uveden i tzv. „generátor paraobohaceného vodíku“ – zařízení generující molekulární vodík se zvýšeným podílem
vodíku ve spinovém stavu para. Bylo by možné sestrojit obdobný generátor i pro
selektivní zvýšení podílu určitého spinového stavu u deuteria?
Na základě předložené práce závěrem konstatuji, že autor v bohaté míře předvedl
schopnost samostatné vědecké práce. Doporučuji uznat předloženou práci jako práci
disertační.
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