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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:   Soňa Bajerová 
s názvem: Uvolňování radonu do životního prostředí po ukončení provozu uranového dolu Rožná a
jeho vliv na okolní obyvatelstvo.
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30 bodů)* 

26 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 13 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení
struktury textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10
bodů)* 

7 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)* 

35 

5. Celkový počet bodů 81 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Je radon problémem pouze ČR, nebo i jiných krajin světa?

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Práce odpovídá rozsahem i provedením pracím magisterským. V úvodních kapitolách se vyskytují formulace,
které nemusí být úplně správné, např. když se do celého procesu zavede i pojem radioterapie, pak přírodní
pozadí není prioritní apod. Podobně je to i s výčtem umělých zdrojů záření. Ale celkově práce působí tak, že
student věnoval problematice čas i úsilí.       

Jméno a příjmení: prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


