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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Spectroscopic High Dose Rate Gamma‐Ray Detector 
Jméno autora: Marek Hudec 
Typ práce: Diplomová práce 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze 
Katedra/ústav: Katedra řídicí techniky 
Vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Platil, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra měření FEL 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání představuje značně obsáhlý a komplexní problém, který plně vytížil kapacitu studenta během řešení. Další pokračující 
práce na problému by mohla vést až k disertaci na dané téma. 
 
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. 
Odevzdaná diplomová práce plně odpovídá zadání, všechny hlavní body se podařilo splnit. 
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce výborná 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student pracoval o celou dobu iniciativně a samostatně, aktivně vyhledával literaturu, identifikoval problémy a možnosti 
řešení. Samostatně provedl návrh elektroniky a naprogramoval simulace metodou Monte Carlo  a analýzu dat. Také provedl 
vyhodnocení a testy k optimalizaci elektroniky detektorů. Student plně prokázal schopnost samostatné práce s jen malou 
počáteční podporou. 
 
Odborná úroveň velmi dobrá 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student prokázal velmi dobrou odbornou úroveň, využil znalosti zejména z odborné literatury, často nad rámec znalostí ze 
studia.  
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce velmi dobrá 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je formálně a typograficky velmi dobře zpracována. Místy jazyková úroveň trpí vinou nedostatku času věnovaného 
sepisování textu po časově náročné experimentální části práce. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací výborná 
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. 
Student shromáždil velké množství relevantní odborné literatury (zejména odborných časopiseckých článků) použité a 
citované v práci. Citace jsou odpovídajícím způsobem uvedeny v textu a odlišeny od vlastních příspěvků.  
 
Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Práce obsahuje dosti rozsáhlou experimentální část, která sama o sobě představuje cenný příspěvek k řešené problematice. 
Dosažené teoretické i praktické výsledky jsou relevantní, cenné a užitečné pro další vývoj environmentálních monitorovacích 
zařízení s cílem komercializace výsledků. 
 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomová práce Marka Hudce je odborně náročná (vysoko nad rámec bežného učiva studijního programu) a 
obsahuje rozsáhlou experimentální část včetně odpovídajícího shrnutí výsledků a závěrů pro další vývoj 
praktických produktů. Kromě toho rovněž shrnuje výsledky obsáhlé rešerše odborné literatury. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A ‐ výborně. 
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