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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Rozsah a náplň předložené diplomové práce odpovídá požadavkům zadaným v „Zásadách 
pro vypracování“, které jsou uvedeny v zadání diplomové práce. Pouze se neshoduje jazyk 
vypracování, kterým byla určena čeština. Diplomová práce je kromě abstraktu v českém a 
anglickém jazyce vypracována celá v jazyce anglickém. 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 
jednotlivých části práce, případně jejich úplnosti? 

Práce je koncipována v souladu se zadanou osnovou. Obsahuje kromě dvojjazyčného 
Abstraktu,  anglické úvodní části Introduction  6 hlavních kapitol:  

• Radioactive Decay and Gamma Spectrometry 
• Neutrons  
• 14 MeV Neutron Activation Analysis 
• Calibration of NaI(Tl) Scintillation Spectrometer 
• Calibration of Thermo Fisher Scientific MP 320 Neutron Generator 
• Neutron Activation Analysis of Short-lived Radionuclides 

členěné do dalších zpřesňujících podkapitol a následované shrnujícím závěrem 
Conclusions. 

Kromě těchto hlavních kapitol je práce doplněna o povinné formální strany, o seznamy 
obrázků a grafů, tabulek, také seznam použité literatury a nakonec i 4 zpřesňující přílohy 
v oddílu Appendices.. 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. 

Hodnocená práce popisuje a hodnotí praktické provedení experimentálního výzkumu 
v oblasti neutronové aktivační analýzy. Vychází z vysvětlení některých základních pojmů 
v oblasti jaderné fyziky, seznamuje s principy, na kterých je neutronová aktivační analýza 
založena. Formuluje rozdíly mezi různými formami aplikace. Následně popisuje detailně 
pracoviště a jeho přístrojové vybavení s technickými parametry. Velmi významnou část práce 
věnoval diplomant ověřování parametrů zařízení jak zdroje –neutronového generátoru tak i 
charakteristikám a kalibraci detektorové sekce. Lze konstatovat, že obsah i rozsah práce 
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odpovídá obecným požadavkům, které jsou kladeny na zpracování diplomových prací. Část 
zabývající se metodikou provedených zkoušek je zpracována relativně detailně. 

4. Jiné poznatky, kritické  

• Výpis zkratek na str.6 je poměrně krátký. Je-li takovýto oddíl v práci, bylo by 
vhodné zahrnout všechny zkratky a i značky fyzikálních veličin. 

• Str. 26 Citace: „Another way of producing neutrons is to use radioactive isotope 
which undegoes spontaneous fission during which it fragments into fission 
fragments along with the release of neutrons.“  ? štěpné produkty z neštěpícího se 
radionuklidu ? 

•  I když lze informace o obrázcích najít v textu, bývá zvykem, že popisek je 
většinou dostatečně informativní,: Nedostatečný popis obrázků v jejich popiscích 
Fig.5.2, 6.1, 6.2 (zkratka PTFE není nikde popsána),…. 

• Str. 29: Píšete , že se NAA používá k nedestruktivním analýzám materiálu, bylo by 
dobré tuto informaci trochu více konkretizovat (jakým?). 

• Informační potenciál podkapitoly 2.5 lze považovat za poměrně nevýznamný. 
Chtěl-li diplomant tuto problematiku zmínit, bylo by asi vhodnější tento text využít 
jako úvodní informaci při popisu pracovních prostor laboratoře VŠB v oddíle 6.1. 
Jako samostatná kapitola by si však tato tématika zasloužila podrobnější rozbor, 
v rámci této práce se však domnívám, že zařazení této tématiky není podstatné. 

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

Byla ověřena vyvinutá metodika použití NAA a ověření její přesnosti v dané konfiguraci 
experimentu při kvalitativním a kvantitativním stanovení obsahů sledovaných látek.  Ověřená 
metoda umožňuje aplikaci i pro výzkum jiných majoritních i minoritních izotopů než byly 
použity při tomto konkrétním případě. Byl vyvinut systém přenosu vzorku od aktivačního 
neutronového generátoru do detektoru pomocí pneumatického podavače významně 
urychlující bezkontaktní transport mezi aktivační a detekční sekcí. 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

V diplomové práci je uvedeno 43 odkazů na použitou literaturu, což považuji za přiměřený 
počet. Citované studijní materiály jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

7.  Hodnocení formální stránky práce 

Po formální stránce je práce přehledně zpracována. Kapitoly jsou vhodně členěny. Otázkou 
je, proč se diplomant rozhodl práci vypracovat v anglickém jazyce, i když to v zadání nebylo 
požadováno. I když si ze své pozice netroufám hodnotit úroveň použité angličtiny a je pro mě 
dobře srozumitelná, přece je cítit, že v některých případech by korekce rodilým mluvčím byla 
na místě.  

8. Jaký je způsob využití práce? 

Výsledky předkládané práce můžou být využitelné např. jako studijní materiál - příklad 
metodického přístupu k řešení podobných experimentů, které vyžadují nezbytnost 
promyšleného přístupu k experimentálním pracem s nezbytností zahrnutí do jejich 
vyhodnocení i souboru sofistikovaných kalibračních procesů. Práce navíc  tvoří základ pro 
rozvoj těchto metod na pracovišti VŠB a i jinde. 
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9. Celkové hodnocení práce. 

Dle mého názoru předložená diplomová práce dokumentuje na příkladu NAA experimentu 
promyšlený komplexní přístup k realizaci experimentálních prací a to na základě systémové 
práce a pečlivého studia rozsáhlého komplexu publikovaných pramenů. Práci hodnotím 
známkou  

 

Výborně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě   Dne 26. 5. 2017     Podpis oponenta 


