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Základní zhodnocení závěrečné práce 

Bakalářská práce Pavlíny Harokové se zabývá otázkami souvisejícími se 
stanovováním obsahu radioaktivních látek v ovzduší, v tomto případě je zaměřena na 
měření koncentrace 7Be v ovzduší. Práce je zpracována na 59 stranách. Kromě úvodu 
a příloh je členěna do 6 kapitol, ve kterých studentka dokladuje jak své teoretické 
znalosti dané problematiky (kapitoly 1-4), tak i dokumentuje vlastní prováděné 
experimentální práce (kap. 5). Celkové výsledky pak shrnuje kapitola 6 Závěr. 
Součástí práce jsou také přílohy potvrzující rozsah experimentální části práce. 
Je třeba kladně hodnotit, že studentka je schopna využívat ke své práci i rešeršní 
dostupné informace z jiných zdrojů (46 referencí), které jsou v práci důsledně 
citovány. 

 
Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka ve své bakalářské práci splnila všechny zadané úkoly. 
 

Jiné poznatky a kritické připomínky 
• Připomínka ( ne chyba) k použitým značkám a zkratkám. Ačkoliv se často některé 

značky používají rozdílně (tj. pro zcela jinou veličinu) v závislosti na specializaci 
oboru, v rámci jedné práce bývá dobré někdy značky veličin změnit tak, aby 
nemohlo dojít k jejich významové záměně. Rozlišení pouze indexem je z hlediska 
rychlé orientace někdy problematické ( V této práci např.  P- úhrn srážek & Pγ. - 
pravděpodobnost emise γ ;  T– teplota & T1/2- poločas rozpadu přičemž pro ostatní 
časové veličiny je použito značky t).  Doporučuji vždy zvážit i jiné možné varianty 
označení.    

• Atmosferické proudění ….str.13 
Zřejmě v rámci komplexnosti výčtu možných fenomenů ovlivňujících výsledky 
monitorování je uvedeno i „Atmosferické proudění“ charakterizované stručně v 7 
textových řádcích. Bohužel je doplněno i převzatým obr. 6., kterému chybí  
dostatečné vysvětlení znázorněné informace, které  není  ani v popisu obrázku ani 
ve zmiňovaném textu. (např . cesty A,B,C ??).  

• Je třeba zvažovat i formulaci tvrzení, zda nemůže být i jinak pochopeno 
o na straně 3 …“Tato veličina se nazývá poločas rozpadu a její jednotkou je 

sekunda ([T½] = s)….“   Ale může být uváděno dle potřeby i v jiných 
jednotkách času např. dny, roky 

o Str.16   kap.4.1  v kontextu prvního odstavce-  Jaký je zde rozdíl mezi 
kvantem a částicí? 

 



 
 
Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování bakalářské práce? 

Práce je zpracována pečlivě. Na základě dostupných informací shrnuje současnou 
úroveň poznání problematiky výskytu a generace radionuklidu 7Be  v ovzduší, mimo 
jiné správně se pečlivě zaměřuje na metodiku měření zejména s ohledem na přesnost 
výsledků měření spojených s nezbytnou přesnou kalibrací, časovým faktorem a 
charakterem účinnosti detekčního zařízení, kterou pak uplatňuje v samotném vlastním 
experimentu. 
Pozitivně hodnotím, že autorka se nespokojila s pouhým naměřením dat, ale že se 
snažila výsledky verifikovat i s oficiálními výsledky profesionálního pracoviště a že 
alespoň v základních směrech se snažila nalézt případné vazby na některé povětrnostní 
fenomény. 
 

 Hodnocení formální stránky 
Formální zpracování bakalářské práce je na vysoké úrovni.  Formální připomínky 
mám pouze ke kvalitě některých převzatých obrázků.  Např. kvalita obrázků 5,6,7,8 by 
nebyla publikovatelná téměř ve většině odborných časopisů (stejně tak obr.3 ve „web“ 
kvalitě by zřejmě nebyl použitelný). V těchto případech v případné následné publikaci 
bych doporučoval překreslit obrázky v dostatečné reprodukční kvalitě.  

 
Jaký je způsob využití práce? 

Práce má praktický dopad nejen s ohledem na zjišťování informací o aktuálním stavu 
znečištění ovzduší radioaktivními izotopy, ale i v přístupu k metodice měření 
s ohledem na možné ovlivňující fenomény spojené s konstrukcí detekčního zařízení, 
procesu registrace i načasování jednotlivého experimentu. 

 
Celkové hodnoceni práce. 

I přes některé formální připomínky, které nemají zásadní vliv na kvalitu provedené 
práce, předloženou bakalářskou práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji 
k obhajobě.  

 
 

Celkové hodnocení: výborně 
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