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Předložená disertační práce vznikla formou pro vědeckou práci příznivou, a to v rámci spolupráce 

mezi dvěma univerzitami a ústavem Akademie věd. Tím naplňuje jednu významnou hodnotu, a tou je 

nezpochybnitelná internacionalizace. Propojení více pracovišť se projevilo v práci pozitivně šíří 

pohledu a mezinárodním kontextem, na druhou stranu však i negativně určitou fragmentací. Téma 

disertace, tak jak je uvedeno v jejím názvu, je zajímavé a odpovídá zahrnutým pracovištím a studijním 

programům zúčastněných univerzit, avšak skutečné zaměření práce je do jisté míry roztříštěné a 

zabývá se spíše divergentními tématy. Také ne zcela respektuje název práce, hlavně její relevanci ke 

spalování. Obecně je pak vztah ke studijnímu oboru Požární ochrana a průmyslová bezpečnost spíše 

volný. Shora zmíněná fragmentace se projevuje hlavně jako ideově málo propojené, a tak do jisté 

míry formální spojení tří do značné míry diskrétních témat, se kterými disertantka pracovala. Na její 

možnou omluvu je potřeba připomenout, že volba témat s největší pravděpodobností nevycházela 

z jejího rozhodnutí, ale z vnějších okolností – možností pracovišť.  

Práce je zaměřena na tři v práci vzájemně málo propojené oblasti spektroskopie, spektroskopii 

v mikrovlnné a milimetrové oblasti, fotoakustickou spektroskopii s využitím CO2 laseru a absorpční 

spektroskopii s vysokým rozlišením a aplikací laditelného laseru.  

Formulace cílů disertace ilustruje již zmíněnou fragmentaci – není formulován jeden integrující cíl, ale 

deset dílčích cílů. Se vzpomínkou na české přísloví o mnoha zajících je však nutno konstatovat, že tyto 

dílčí cíle byly v zásadě naplněny. Je však otázkou, zda se jedná o původní, ex ante formulované dílčí 

cíle, nebo ex post formulovaný přehled vykonaných aktivit. Z metodologického hlediska je škoda, že 

disertantka jmenuje jen široké spektroskopické oblasti, které využívala, nikoliv však skutečné metody, 

které byly využívány. Z téhož hlediska postrádám formulaci hypotéz a jejich ověřování a 

metodologickou vazbu na studijní obor – práce zůstává v podstatě pouze spektroskopickou studií a 

propojení s bezpečností je vágní až čistě formální.  

Po formální stránce je disertace členěna nesystematicky, prakticky se sestává z nedostatečně 

propojených tří částí, odlišujících se jak studovanými species, tak použitými experimentálními 

technikami. V textu práce není objasněno, z jakých důvodů ať již teoretických nebo praktických by 

právě tyto tři oddělené skupiny experimentů měly být součástí jedné disertace.  Práce také obsahuje 

velký počet překlepů a jazykových nedokonalostí.  

Vyjma již uvedených obecných připomínek mám k práci tyto konkrétní připomínky a dotazy: 

 Kapitola General Introduction deklaruje všeobecně známé pravdy a nepřipadá mi na úrovni 

hodné disertační práce; například Figure 1-1 je velmi primitivizující  

 Bylo by možné objasnit, jak byl teoretický základ popsaný na začátku kapitoly 4 (str. 43 až 47) 

konkrétně využit k řešení disertace?  

 Disertace by měla respektovat soustavu fyzikálních jednotek SI, a tudíž nepoužívat jiné 

jednotky, např. Torr (viz např. str. 53 dole) 

 Na téže stránce: paraformaldehyd je polymer a proto jeho správný vzorec je (CH2O)n   



 Nerozumím tvrzení na stránce 57 uprostřed, že jen jedna ze 100 měřených linií přísluší 

izotopu 13C. Podle mne přítomnost tohoto izotopu v molekule formaldehydu s jedním 

uhlíkem vede k vytvoření úplného spektra se stejným počtem čar (lhostejno zda jedna nebo 

mnoho) jako u izotopu 12C, jen kvůli menší koncentraci se slabší intenzitou. Je to možné 

vysvětlit?  

 Po formální stránce postrádá eleganci použití vzorce, chemického názvu i zkratky téže látky 

současně v jednom názvu kapitoly.  

 Str. 66 uprostřed: co je míněno termínem „linearity of concentration in the range of  several 

orders“? Je tím míněna linearita závislosti signálu na koncentraci nebo něco jiného?  

 Obrázek 11-3 na str. 69 je titěrný a tím nemá vypovídací schopnost.  

 V jaké formě je komerčně dodáván BrCN+  (str. 74 dole) a jak je řešena jeho případná 

nestabilita při dodání a skladování?  

 V závěrech na str. 85 jsou uváděny jiné cíle práce než na jejím začátku 

 Domnívám se, že pouhých 37 literárních odkazů je na disertaci tohoto typu nepřiměřeně 

málo. 

Přes uvedené připomínky je nutno konstatovat, že v rámci disertace bylo vykonáno velké množství 

experimentální práce v rozdílných disciplínách a tyto práce byly zúročeny i publikačně. Disertantka 

také prokázala svoji schopnost úspěšně pracovat v různých institucích a v mezinárodních 

podmínkách. Z těchto důvodů konstatuji, že předložená disertační práce přes své nedostatky 

vyhovuje požadavkům na doktorskou disertační práci a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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