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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání předkládané bakalářské práce studentky Simony Zálešákové hodnotím, pro daný druh práce, jako 
náročnější. Studentka se měla seznámit s metodou neutronové aktivační analýzy, technikou jaderné gama-
spektrometrie, s prací s polovodičovým HPGe spektrometrem, následně provést rešerši možností využití 
výzkumných reaktorů pro studium monitorování životního prostředí, provést kalibraci absolutní detekční 
účinnosti HPGe detektoru a zrealizovat ozařovací experimenty za účelem provedení kvalitativní analýzy obsahu 
polutantů v studentkou sesbíraných vzorcích hub, v místech ozařovaných vzorků navíc monitorovat neutronové 
pole pomocí aktivačních fólií ve školním reaktoru VR-1. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Bakalářská práce splňuje zadání ve všech bodech a je oproti němu i rozšířena. V prvních dvou kapitolách 
studentka teoreticky popisuje metodiku, následně využitou v experimentální části práce, a to metodu aktivační 
analýzy a techniku jaderné gama-spektrometrie, ve třetí (rešeršní) kapitole se studentka věnuje studiu vzorků 
hub v ČR i ve světě. Čtvrtá a pátá kapitola jsou věnované experimentální části práce. Ve čtvrté kapitole studentka 
popisuje jí provedenou energetickou a účinnostní kalibraci HPGe detektoru, v paté tři uskutečněné ozařovací 
experimenty na školním reaktoru VR-1. Studentce se podařilo provést nejen kvalitativní analýzu obsahu 
polutantů ve vzorkách hub, ale u čtyřech prvků (Na, Cl, V a Al), v rámci zkoumání znečištění životního prostředí, 
i analýzu kvantitativní. 

 

Zvolený postup řešení vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autorka ke zpracování naměřených dat použila standartních metod a známé postupy analýzy dat. Použité metody 
jsou adekvátní stanoveným cílům. Pomocí kvalitativní aktivační analýzy identifikovala prvky v osmi vzorcích hub, 
sesbíraných jak v ČR, tak i na Slovensku a v Rakousku. 

 

Odborná úroveň výborná 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Předkládaná bakalářská práce má velmi dobrou odbornou úroveň. Studium znečištění životního prostředí pomocí 
neutronové aktivační metody environmentálních vzorků je stále aktuální téma. Studentkou získaná data mohou 
být dále použitá při monitorování čistoty životního prostředí. 
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Formální a jazyková úroveň výborná 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psaná ve slovenském jazyce, má 64 stran, čistého textu 41. Práce obsahuje seznam použitých zkratek, 
seznam veličin, seznam obrázků, tabulek a použité literatury. V příloze jsou uvedeny grafy kalibračních křivek 
HPGe detektoru pro jednotlivé pozice. Studentka práci zpracovala přehledně a výstižně, postupuje od teoretické, 
rešeršní části k samotnému experimentálnímu měření a k prezentaci výsledků.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací výborné 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 

výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 

odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 

s citačními zvyklostmi a normami. 
Seznam použité literatury obsahuje 52 v textu řádně citovaných, převážně anglicky psaných, zdrojů, 
bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citačními normami. Autorka prokázala schopnost systematické 
práce s literaturou.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Znečištění životního prostředí představuje velký ekologický problém, houby, jako bioindikátory dokáží odhalit 
kvalitu a stav životního prostředí. Studentce se podařilo určit přítomnost prvků ve vzorcích mochomůrky červené 
a suchohřibu hnědého, poté u čtyř prvků určila i jejich množství a procentuální zastoupení v sušině. 
V experimentální části práce je patrné, že studentka uvedené problematice porozuměla. Výsledky práce jsou na 
vysoké úrovni, získaná data studentka porovnává s daty získanými analýzou vzorků hub ve světě. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

Bakalářská práce studentky Simony Zálešákové splnila všechny stanovené podmínky. Doporučuji práci přijmout 
k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou a přínosnou práci. 
 
K autorce práce mám následující dotaz: 
 
Otázka: V kapitole 5.2 popisujete, že při prvním ozařovacím experimentu uskutečněném 1.2.2022 byla pomocí 
kvalitativní aktivační analýzy ve vzorcích hub zjištěna přítomnost prvků Na, Cl, Br, Mn, K, Al, Ar, V a As, proč jste si 
pro následnou kvantitativní analýzu vybrala právě tyto čtyři prvky: Na, Cl, V a Al?  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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