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Posudok oponenta na dizerta nú prácu doktorandky Ing. Lucie Törökovej 

Studium chemických proces  v atmosfé e Titanu iniciovaných výbojem 
v elektrodové konfiguraci klouzavého obloukového výboje 

 
Predložená dizerta ná práca Ing. Lucie Törökovej je venovaná štúdiu 

plazmochemických procesov v elektrickom výboji v plynnej zmesi, ktorá odpovedá zloženiu 
atmosféry Titánu, najvä šieho mesiaca Saturnu. Cie om bolo simulova  atmosféru Titanu, 
ktorá je chemickým zložením podobná atmosfére Zeme v dobe jej vzniku. Téma jej práce je 
motivovaná hlavne novými poznatkami v oblasti kozmického výskumu, ke  medziplanetárna 
sonda Cassini dopravila na povrch Titánu pristávací modul Huygens a v aka jeho 
prístrojovému vybaveniu boli získané nové cenné poznatky o fyzikálnej atmosfére Titánu. 
Toto vyvolalo nárast záujmu viacerých vedeckých tímov a nasmerovalo výskum ku simulácii 
atmosféry Titánu a štúdiu kinetiky reakcií dusíka s metánom, a to experimentálne 
v laboratóriách, ale aj pomocou modelových výpo tov. Predkladaná práca prispieva k tomuto 
výskumu a má za cie  prinies  nový poh ad na ve mi komplexnú nerovnovážnu chémiu 
reakcií dusíka a metánu, aj s prímesami vodíka a oxidu uhli itého.  

V predkladanej dizerta nej práci bola študovaná simulovaná atmosféra Titánu pri 
atmosférickom tlaku v elektrickom výboji typu Glide-Arc. Elektródový systém umiestnený 
v nerezovom vysoko vákuovom reaktore umož oval realizova  experimenty v kontrolovanej 
atmosfére, bez prístupu kyslíka a  používa  viacero analytických metód na identifikáciu 
hlavných produktov reakcií, vznikajúcich po as plazmochemických dejov. Reaktor bol 
prenosný a multifunk ný, preto vlastné merania a analýzy boli realizované nielen na 
domácom pracovisku na Fakulte chemickej VUT v Brne (optická emisná spektroskopia a in-
situ homtnostná spektrometria s protónovou ionizáciou) ale aj po as viacerých stáží na Open 
University v Milton Keynes vo Ve kej Británii (in-situ infra ervená spektrometria s 
Fourierovou transformáciou a ex-situ plynová chromatografia spojená s detekciou 
hmotnostným spektrometrom). Treba na tomto mieste oceni  snahu doktorandky poda  o 
najúplnejšiu analýzu plazmochemických procesov a ich produktov a využi  pre to všetky 
dostupné analytické techniky. 
 Dizerta ná práca má po formálnej stránke obvyklé lenenie a pozostáva z piatich 
hlavných kapitol. Má 93 strán textu a  prílohy: kópie troch publikovaných karentovaných 
lánkov, kde v dvoch z nich doktorandka figuruje ako prvá autorka. Celkove je doktorandka 

spoluautorkou v siedmich karentovaných lánkoch, o potvrdzuje jej schopnos  zapája  sa do 
práce vo vedeckom kolektíve. Okrem toho uvádza 16 lánkov v zborníkoch z konferencií 
a publikované abstrakty prác. Vo svojej práci autorka cituje 123 prác.  

Teoretická as  práce sa venuje popisu sú asného stavu problematiky, 
experimentálnymi prácami, zaoberajúcimi sa simuláciou atmosféry Titánu, uvádza preh ad 
chemických reakcií v skúmanej zmesi dusík - metán a stru ne popisuje použitý typ výboja – 
k zavý oblúkový výboj.  

V experimentálnej asti sa autorka zaoberá popisom experimentálnej aparatúry, 
usporiadaniu experimentov a jednotlivými diagnostickým metódami, ktorí využíva k analýze 
produktov reakcií a charakteristike plazmy.  

Výsledkom a diskusii je venovaná alšia kapitola, kde autorka postupne uvádza 
jednotlivé výsledky získané pomocou každej z metód a ich diskusiu aj vzh adom na výsledky 
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