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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Hodnotí se splnění všech zadaných úkolů. 
 

Diplomová práce je v plném souladu se všemi zásadami pro její vypracování. Lze konstatovat, že 

deklarované cíle práce byly splněny. Navíc je oproti zadání rozšířena o další podkapitoly.  

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých 

částí práce, případně jejich úplnosti? 
 

Práce je koncipována v souladu se zadanou osnovou. Obsahuje 4 hlavní kapitoly členěné do dalších 

zpřesňujících podkapitol. Skládá se z kapitoly úvodní, teoretické, experimentální a shrnujícího 

závěru. Kromě těchto hlavních kapitol je práce doplněna o povinné formální strany, dvojjazyčnou 

anotací a v závěru o seznamy obrázků a grafů, tabulek a také seznam použité literatury. Struktura 

jednotlivých kapitol je přehledná včetně dalšího členění na podkapitoly. Jednotlivé části na sebe 

logicky navazují. Z hlediska hodnocení úplnosti obsahuje práce jak teoretickou rešeršní část, tak i 

část experimentální včetně vyhodnocení a následných závěrů. Práce obsahuje veškeré předepsané 

náležitosti v patřičném rozsahu. 

 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 
 

V předložené diplomové práci je řešena problematika zbytkové radioaktivní kontaminace 

vybraných lokalit v oblasti Moravskoslezského kraje jako důsledek havárie černobylské jaderné 

elektrárny.  V úvodní kapitole jsou stručně popsány důvody, které vedly k formulaci tématu práce a 

je jednoznačně stanoven cíl, ke kterému směřovalo následné řešení. Druhá kapitola se věnuje 

teoretickým poznatkům nutným pro správné pochopení experimentálně získaných dat. Konkrétně 

se věnuje vysvětlení obecných pojmů z jaderné fyziky, charakterizuje obecně prvek Cs, výskyt 

jehož některých izotopů  na vybraných lokalitách byl předmětem experimentálního výzkumu této 

práce, dále charakterizuje proces kontaminace biologických struktur a věnuje se zejména 

charakteristickým vlastnostem půd, mechů a hub, které jsou následně využity k experimentálnímu  

určení  kontaminace životního prostředí. Tato kapitola také popisuje příčiny a průběh katastrofy a 

následné šíření kontaminantů v ovzduší Evropy.Třetí kapitola se věnuje přípravě, metodice, 

provedení a vyhodnocení experimentu. Čtvrtou kapitolou je závěr shrnující dosažené výsledky 

práce. Součástí práce jsou nezbytné povinné formální strany,  anotace v českém a anglickém 

jazyce, seznamy obrazků a grafů, tabulek a také seznam použité literatury. 

Lze konstatovat, že práce je vhodně strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Rozsah 

použité literatury o 38 titulech lze považovat za přiměřený. Obrazová a grafická dokumentace je na 

dobré úrovni, stejně tak hodnotím (až na výjimky) dobrou úroveň použitého technického českého 

jazyka. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 
 

Ačkoliv je práce zpracovaná velice dobře, diplomantka se nevyvarovala některých chyb, resp. 

nepřesností. 

- Připomínka k obsahu kapitoly 2.1 je rozepsána v bodě 7 tohoto posudku. 

Dále: 



- Str.2 –„Elektronegativitu“ atomu nezajišťuje stejný počet protonů a elektronů, ale souvisí 

s pozicí v periodické soustavě prvků.  

- Str.7 odstavec fotoefekt-nejasná formulace: cit. „Energie fotonu bývá vyšší než energie 

vazební, roste tedy s atomovým číslem Z.“ (S atomovým číslem Z roste pravděpodobnost 

fotoefektu, nikoliv energie fotonu). 

- Str.16 cit. „Cesium se v přírodě vyskytuje jako 100% přírodní nuklid 
133

Cs“. Byl bych opatrný 

ve výzkumné zprávě použít termín „100%“ bez dalšího omezení. Vyplývá z toho, že žádné 

další ani stopové množství jiného nuklidu Cs v přírodě nenaleznu. Co tedy měříme? 

- Str. 18 Tabulka 2.1 je málo přehledná, jelikož jsou zde promíseny informace o 4 různých 

nuklidech Cs. Mělo by to být jasně odlišeno. 

- Str.23 cit. „Na obrázcích č. 2.8-2.12 jsou červeně vyznačena zájmová území“-> má být …2.9-

2.12….. 

- Graf č.2.1 je nevhodně nazván „Poločas rozpadu Cs“, lepší by bylo např. „Relativní pokles 

aktivity Cs v závislosti na čase a poločasu rozpadu“. 

- Tabulky č.3.5-3.7 

o Postrádám v záhlaví tabulek rozměry veličin „relativní hmotnostní aktivita“ 

(předpokládám Bq.kg
-1

) a „plocha píku“ (?),  

o Co vyjadřuje sloupec „energie“ v tabulkách, když na str. 17 kap.2.2.3 je uváděna 

tabelovaná hodnota energie přechodu na 661,49keV ?  

o Co znamenají nuly ve sloupci „energie“ u „václavky klobouk“, „muchomůrka nohy“, 

„půda“..?  

 

Na druhé straně je nutné vyzvednout velmi dobře formulované shrnutí výsledků v závěrečné 

kapitole práce i s nastíněnými perspektivami dalšího výzkumu, se kterými se lze jen ztotožnit. 

 

Osobně výše zmíněné připomínky, pokud budou diplomantkou akceptovány nebo vysvětleny, 

nepovažuji za zásadní, považuji je spíše za přehlédnutí či nešťastnou formulaci. Dle mého názoru 

tímto není snížena hodnota celé práce a zejména kvalita a přínos provedeného experimentálního 

výzkumu a jeho vyhodnocení. Provedený výzkum považuji za kvalitní a doporučil bych v něm 

pokračovat a rozšířit i na další typy přírodních materiálů, resp. lokality regionu. 

 

 
5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 

Mimo jiné zhodnoťte i původnost práce. 
 

Původnost práce vidím především v oblasti regionálního poznání. Výsledky případných podobných 

srovnávacích měření  z oblasti našeho regionu mně nejsou známy. Domnívám se , že tato tématika i 

v našich podmínkách řádově nevelkých koncentrací kontaminace radioaktivníími látkami si 

zasluhuje další  pokračování výzkumu formou rozšíření na další typové lokality regionu.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
Mimo jiné zhodnoťte, zda jsou citovány použité studijní prameny, zda jsou citace v textu na místě a 

všechny citované studijné materiály jsou v seznamu literatury.  
 

V diplomové práci je uvedeno 38 odkazů na použitou  literaturu, což považuji za přiměřený počet . 

Citované studijní materiály jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

 

7. Hodnocení formální stránky. 
Zhodnoťte jazykovou stránku i formální zpracování. 

 

Po formální stránce je práce přehledně zpracována. Jedna má připomínka se však vztahuje  ke 

kapitole 2.1., která se zabývá vysvětlováním pojmů z jaderné fyziky. Je zbytečně rozsáhlá a 

vysvětluje i pojmy, které se v hodnocené práci dále nevyskytují  resp. dotýkají se jí velmi vzdáleně 

a v tomto kontextu nemá smysl se jimi detailněji zabývat (např. vysvětlování historických představ 

o struktuře atomu, případně rozebírat historické experimenty Rutherforda nebo Comptona, 

přeměnové řady, definice uzavřeného zářiče,… atd.).  Navíc  je potřeba zejména v kapitole tohoto 

typu dbát zvýšenou měrou na jasnost a jednoznačnost definic. Typickým příkladem může být 



termín „nuklid“. Zřejmě ve snaze vysvětlit pojem „nuklid“ vlastními slovy diplomantka napsala cit. 

„jádro se stejným protonovým i nukleonovým číslem“. I když je pravděpodobné, že měla na mysli  

atomy stejného prvku, které mají i vzájemně totožné nukleonové číslo, její definici by vyhověl 

pouze atom vodíku 
1

1H. 

Práce je jinak velmi dobře čitelná (vyjma 2.1).  Diplomantka používá správně „technickou“ češtinu, 

takže experiment i jeho výsledky jsou popsány jasně a srozumitelně. Diplomantka se v práci 

správně vyvarovala citově zabarvených a vágních formulací.. 

 

8. Jaký je způsob využití práce? 
Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již využívány? Doporučujete výsledky práce 

publikovat? 
 

Výsledky této experimentální práce ukazují na různou úroveň kontaminace relativně blízkých 

území. Informace jsou využitelné v odborech životního prostředí orgánů státní správy při 

hodnocení příspěvku k zdravotním rizikům daného území, k hodnocení rizik a dopadů případných 

jiných havárií podobného typu apod. Z vědeckého i praktického hlediska jsou zajímavé i informace 

o rozdílných koncentracích v závislosti na vybrané biologické struktuře. To umožňuje hodnotit 

riziko sekundární kontaminace např. prostřednictvím potravního řetězce.  

Výsledky považuji za publikovatelné, zejména budou-li experimenty rozšířeny ještě o další lokality 

či biologické materiály.  

 

9. Celkové hodnocení práce. 
Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete k obhajobě; vlastní hodnocení závěrečné 

práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) uveďte na jiném místě.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práci  DOPORUČUJI        k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 18.5.2012 

           podpis oponenta 


