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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Práce odpovídá zadání.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Práce je zpracována přehledně, má vyváženou strukturu, jednotlivé části na sebe navazují. Úvodní
přehledové kapitoly by v některých částech mohly být stručnější. Na druhou stranu mohou ve
stávající podobě dobře posloužit jako úvod do studované problematiky s využitím jako studijní text v
navazujícím studiu Aplikované fyziky. V závěru práce by bylo vhodné, např. formou přílohy,
podrobněji rozvést způsob stanovení nejistot.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Výběr literatury byl proveden samostatně a v dostatečném rozsahu. Použité prameny jsou v práci
průběžně citovány.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je vypracována v angličtině, jazyková úroveň i grafická úprava jsou na velmi dobré úrovni.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Kritická analýza experimentálních dat účinných průřezů reakce 63Cu(n,2n) může být využita pro
přesnější kalibraci neutronového toku z DT-neutronových generátorů. Spolu s vypracovanou
metodikou stanovení účinnosti scintilačního detektoru gama záření bude použita v připravované
publikaci do časopisu s IF. Potrubní pošta sestavená v rámci diplomové práce je nyní součástí
vybavení Laboratoře neutronové aktivační analýzy a bude využívána pro měření krátkožijících
radioizotopů.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Student diplomovou práci vypracoval samostatně, aktivně se zúčastnil měření a samostatně zpracoval
výsledky i přes časovou tíseň způsobenou ročním zpožděním při uvedení podzemní Laboratoře
neutronové aktivační analýzy do provozu. Sám rovněž navrhl, sestavil (včetně elektroniky) i
odzkoušel potrubní poštu pro transport aktivovaných vzorků v laboratoři.
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