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Diplomová práce pojednává o náročném tématu radiační ochrany posádek letadek, které jsou v letových 

výškách vystaveny působení kosmického záření řádově vyšší intenzity než na zemi. Problémem při stanovení 

radiační expozice je také složení radiačního pole, které se mění zejména v závislosti na nadmořské výšce, 

zeměpisné poloze a sluneční aktivitě. V souladu s evropskou legislativou a doporučeními na to myslí i nový 

český atomový zákon, který je v platnosti od letošního roku, řadí posádky letadel do plánované expoziční 

situace na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření a ukládá povinnost 

provozovatelům letadel při letu nad 8 km zajistit monitorování osobních dávek přítomných pracovníků. Podle 

Mezinárodní agentury pro atomovou energii patří posádky letadel do skupin, které dostávají nejvyšší roční 

efektivní dávky, často i překračující limity pro veřejnost. Téma práce je tak velmi aktuální, o čemž svědčí i 

to, že kromě galaktické složky kosmického záření zmiňuje i další možné atmosférické radiační zdroje, pro 

které se připravuje nová norma ISO. Práce uceleným, vyváženým a přehledným způsobem referuje o zadané 

tématice a v plném rozsahu pokrývá zadání. Pozitivně hodnotím i samostatné vypracování diplomové práce.  

Na začátku je rozsáhlá rešeršní část práce, která vypovídá o velkém množství načteného odborného materiálu 

se správně uvedenými citacemi. Posluchač tím prokázal schopnost práce s literaturou. V praktické části se 

zaměřil na zpracování rutinních výpočtů efektivních dávek u testovaného provozovatele a jejich 

experimentální ověření měřením na cestě letadla Embraer Legacy 600 okolo světa, která se skládala celkem 

ze 17 letů.  

Po odborné stránce je práce na velmi dobré úrovni. Část pojednávající o měřeních na letadle a porovnávající 

výsledky měření s výpočty radiační zátěže je vhodná k publikování v odborném časopise. Co se týče formální 

stránky, tak členění práce je logické a přirozené a to jak na úrovních rozvržení kapitol a podkapitol, tak i na 

spodní úrovni samotného textu. Všechny používané pojmy a zkratky jsou předem definovány.  

Vzhledem k tomu, že v ˇČeské republice je přes dva a půl tisíce členů posádek letadel, kterým je tato práce 

určena, tak je možné konstatovat, že diplomová práce má široké uplatnění v praxi.   

Na závěr svého hodnocení bych rád zdůraznil skutečnost, že student sám je aktivní pilot a, co se týká radiační 

zátěže posádek, je v letecké společnosti, pro kterou pracuje, dlouhodobě i osobou pověřenou ke komunikaci 

s poskytovatelem oprávněné dozimetrické služby, kterým je Ústav jaderné fyziky AV ČR. Vědcům často 

pomáhal se získáním experimentálních dat při běžných letech jejich společnosti a významně se zasadil i o 

zprostředkování nedávného, čistě výzkumného letu s hojnou mezinárodní účastí, zaměřeného na porovnání 

odezev různých typů dozimetrů kosmického záření, kterých se sešlo na 250 kg, což je světový unikát.  
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