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1. Splnění požadavků zadání. 
Zde posuďte náročnost řešení práce a uveďte, zda předložená práce odpovídá zadání případně, 
ve kterých směrech zadání nesplňuje nebo naopak překračuje. 

Předložená práce ve všech směrech splňuje zadání. 

2. Hodnocení formální stránky předložené práce. 
Zde posuďte logickou strukturu kapitol, rozsahy a návaznosti jednotlivých částí, (poměr 
teoretického úvodu, rozboru zadání a prezentace vlastního řešení); zhodnoťte rovněž jazykovou 
stránku, úpravu práce a úroveň případné výkresové dokumentace. 

Po formální stránce je práce pečlivě provedena, s logickým rozložením kapitol a dobrou 
obrazovou dokumentací.  

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce. 
Zhodnoťte dosažené výsledky a případně úroveň a funkčnost technického nebo programového 
řešení. Uveďte připomínky k práci. 

Práce může sloužit jako přehledný a podrobný výklad polovodičových součástek 
s vysokou hustotou integrace. Bylo získáno několik zajímavých měření a analýz vlivu 
ionizujícího záření na funkci polovodičových pamětí. Z fyzikálního hlediska bych měl k textu 
práce dvě drobné připomínky: 

1. Na str.5, obr.1, došlo k záměně převzatých obrázků. Místo fotonové interakce byl použit 
obrázek interakce elektronové. 

2. V závěru a zhodnocení výsledků se na str.80 tvrdí, že „Jednou z příčin nulových výsledků u 

SRAM a EEPROM může být pouzdro součástky.“. Avšak při použitých energiích -záření 
několik MeV je tenké plastové pouzdro zcela bezvýznamné, ke zmíněnému efektu by bylo 
potřeba vrstvy několika milimetrů olova. Příčinu je třeba hledat jinde, nejspíše v konstrukci 
a funkci tohoto druhu polovodičových pamětí. 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 
Uveďte, zda jde o práci kompilačního charakteru, práci rozšiřující již publikované výsledky nebo o 
práci přinášející zcela nové poznatky, případně možnost využití výsledků práce v praxi. 

V práci byla provedena řada měření a analýz činnosti polovodičových pamětí, 
vystavených ionizujícímu záření. Z hlediska klinické praxe je důležité ověření, že radiační 
dávky používané v radioterapii nenarušují činnost běžně používaných polovodičových 
pamětí. Pokusy na CyberKnife jsou nové, dosud nebyly prováděny. 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 
Zhodnoťte výběr studijních pramenů a jejich vztah k zadání a tématu práce. Posuďte, zda jsou 
převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah. 

Byly dobře využity adekvátní studijní materiály knižní, časopisecké, elektronické.  

6. Otázky k obhajobě. 
Zde uveďte dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě práce před komisí. 

Doporučoval bych diskutovat dvě následující otázky: 
1. U kterých druhů ionizujícího záření je největší riziko nevratného poškození polovodičových 

součástek s vysokou hustotou integrace? 
2. Jak lze konstrukčně či elektronicky minimalizovat toto radiační poškození?



 

7. Souhrnné hodnocení. 
Zde můžete uvést závěrečné shrnutí. 

Velmi pěkně provedená práce, studentka projevila experimentální zručnost při 
sestavení elektronického uspořádání a při měřeních na Onkologické klinice FN. 
Samostatně vyhledala a prostudovala řadu literárních pramenů - knihy, časopisy, 
elektronické materiály. Pečlivě zpracovala řadu měření, jejich analýzu a interpretaci.  

Celkové hodnocení: 

Vyberte ze známek: 1 - výborně. 
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