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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:        

Téma diplomové práce :  Polovodičový gama spektrometr FALCON 5000 

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Vladimír Polák 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Diplomová práce plně odpovídá uvedenému zadání. 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Struktura diplomové práce je logická, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Také jako celek 

působí diplomová práce přehledně na čtenáře, který může být v tomto oboru jak laik, tak 

profesionál. Je ucelená, výborně strukturovaná. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Tato diplomová práce je na výborné úrovni. Postupně řeší problematiku ionizujícího záření 

teoreticky, vysvětluje jak účinky, tak ochranu před zářením, a vhodně je doplněna o kapitolu, 

týkající se statistiky radiačních nehod v ČR. Dále navazuje na kapitolu detektorů, kde je velmi 

přehledně vysvětleno rozdělení, a zároveň i srovnání detektorů. Hlavní kapitoly jsou 11. a 12., 

kde autor popisuje samotný Gamaspektrometr Falcon 5000, a provádí praktická měření. 

Nejzajímavější je pak kapitola 13., která se týká vyhodnocení. Také velmi kladně hodnotím 

grafy, fotografie a tabulky, které provádějí čtenáře celou prací, a velmi mu pomáhají se 

v problematice orientovat. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Nemám žádných kritických připomínek. 

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

    Nové poznatky přinesla tato práce hlavně v praktickém měření, kde se ukázalo, v kterých 

situacích je, a zároveň není vhodné tuto techniku použít. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Student využil hlavně zdrojů z vlastního praktického měření, což je velmi kladně 

hodnoceno. Ostatní literatura byla zvolena velmi vhodně. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Jazyková stránka i formální zpracování jsou v pořádku, použita odborná terminologie, což 

hodnotím velmi kladně. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Praktické využití této práce lze uplatnit hlavně při měření radionuklidů, kdy zde zpracovaná 

metodika vede uživatele při praktické laboratorní nebo terénní činnosti. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   Diplomovou práci hodnotím stupněm výborně. 

      

 

 

 

    Dne 11.5. 2012   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


