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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce odpovídá svým obsahem i rozsahem zadání, uvedeném v úvodu práce.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Struktura práce odpovídá postupnému řešení zadaného úkolu – nalezení vhodného
pravděpodobnostního modelu pro měřená data z okolí JE Temelín. Kromě úvodní kapitoly (obecného
úvodu o radionuklidech) je psána přehledně a postupuje od statistického zpracování jednoho typu dat
k celkovému hodnocení. Výsledky řešení jsou presentovány přehledně v grafech a tabulkách, text se
dobře sleduje, v závěru jsou shrnuty hlavní dosažené výsledky.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práci hodnotím stupněm velmi dobře.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Str 4: průměrný obsah draslíku (izotopu 40K) v zemské kůře je 2,5 až 3%, nikoliv 3.10-3 %.

Str 4: není obratné tvrzení „Primární radionuklidy 232Th, 238U a 235U se rozpadají na jádra“.
Primární radionuklidy – mateřské - se mohou přeměňovat na dceřiné radionuklidy, jejichž jádra
mohou být také nestabilní a mohou se tedy přeměňovat dále, čímž dávají vznik přeměnovým řadám.

Str 4: je nesprávná formulace „Jednotlivé dceřiné produkty alfa i beta radioaktivitu“ pravděpodobně
chtěl autor říci, že při radioaktivní přeměně mohou být emitovány alfa i beta částice a také může být
emitováno záření gama.

Kapitoly popisující volbu metody zpracování a konkrétní statistické zpracování jsou napsány velmi
profesionálně. Některé chyby ve formulacích neubírají na kvalitě předloženého zpracování.

Kapitoly o radioaktivitě a radionuklidech obsahují řadu nepřesností, špatných formulací a některé
uváděné skutečnosti nesouvisí s obsahem práce. Z celého textu je zřejmé, že autor není v této oblasti
fyziky patřičně vzdělán a v tomto případě pro příště navrhuji místo obšírného uvádění částečných
nebo špatně formulovaných informací raději text zestručnit, neboť hlavním tématem práce je
statistické zpracování měřených dat, k čemuž uváděné informace nejsou potřeba a práce tím ztrácí na
hodnotě. Práci by mnohem více prospěla pouze krátká informace ve smyslu, s jakými radionuklidy se
v okolí jaderných zařízení můžeme setkat a proč tedy se statisticky zpracovává právě hmotnostní
koncentrace izotopu 137Cs. V kapitole 1.2.3 je uveden přehled nejvýznamnějších radionuklidů, pro
přehlednost by prospělo uvést je ve dvou skupinách podle původu anebo podle využití, kapitola takto
neuspořádaná působí chaoticky. Tyto kapitoly však nejsou pro předloženou práci zásadní.

Str 25: proč je uváděno číslo F(200) v % s tolika desetinnými místy?

V grafech 7, 9, 11, 13 a 15 ….. by bylo lépe zvolit jiný než lineární trend k popisu poklesu, nejlépe
exponenciální.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce je zcela jistě původní. Statistické zpracování dat hmotností aktivity 137Cs z laboratorní gama
spektrometrie na vzorcích bioty v okolí JE Temelín nebylo dosud v tomto rozsahu presentováno.
Práce přináší řadu nových pohledů a informací, které mohou být dále využity. Díky zpracování byly
nalezeny skutečnosti, které bude nutné dále posoudit (vliv typu vzorku na celkovou chybu stanovení
hmotnostních aktivit, pravděpodobně špatně zavedené korekce např. na hustotu vzorku apod.). Z



tohoto pohledu je předkládaná práce velmi cenná.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studijní prameny jsou dány řešenou problematikou a pokrývají všechny potřebné zdroje informací. V
seznamu literatury postrádám citaci č. 3, ze které bylo čerpáno v kapitole 1.2.1 , 1.2.2 a 1.2.3.

7. Hodnocení formální stránky.
Formální stránka práce je dobrá. Text je podán přehledně a tabulky a grafy jsou názorné.

Drobné formální připomínky k textu:
V poděkování a úvodu: Správný název je Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Českého
vysokého učení technického v Praze.
ČVUT je České vysoké učení technické v Praze.
Atomová čísla radionuklidů je lépe psát horními indexy.
Občas se vyskytují pravopisné chyby převážně ve shodě podmětu s přísudkem např. v případě výrazu
„data“ : správně je vyskytla se data, správná data apod.
Str 4: správně: rovnovážné konfigurace
Str 6: správný výraz jsou radiofarmaka
Formulace “ Jaderná energie je v dnešní době pro Českou republiku nepostradatelným energetickým
zdrojem, která vyrábí v Česku 40% energie dodávané skupinou ČEZ.“ je neobratná, jaderná energie
nic nevyrábí, je vyráběna. Chybí zde citace. V obecném úvodu měl být spíše diskutován celkový
podíl jaderné energie v ČR, elektrickou energii v ČR nevyrábí pouze ČEZ.
Terminologie: nesprávně je používán výraz radioaktivní rozpad, správný výraz je radioaktivní
přeměna, přeměnové řady, přeměnové produkty atd.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou velmi dobře využitelné, jak již bylo zmíněno výše, ukazují na některé možné
nedostatky ve zpracování původních dat z měření a poskytují cenné informace k trendové analýze
dat. Na základě tohoto komplexního statistického zpracování souboru dat za 11 let měření bude
možné zcela jistě připravit publikaci.

9. Celkové hodnocení práce.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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