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Název práce: Konfokální rentgenová fluorescenční analýza homogenních vrstev 

Rentgenfluorescenční analýza (RFA) je rozšířenou analytickou metodou v řadě aplikací pro svou 
rychlost, nedestruktivnost a neinvazivnost. Zejména pro analýzy materiálů hodnotných uměleckých 
artefaktů je prakticky nenahraditelná. Zároveň je stále zdokonalována, aby byla co nejuniverzálnější a 
měla co největší informační obsah. Téma bakalářské práce je proto vysoce aktuální.  

Práce slečny Limburské je věnována jedné z nejmodernějších a nejsofistikovanějších variant metody, 
tj. konfokální RFA. Je rozčleněna do šesti kapitol, z nichž první dvě jsou věnovány principu metody a 
vybraným příkladům aplikací, třetí popisu experimentální aparatury na KDAIZ, čtvrtá a pátá měření a 
výpočtu hloubkových profilů, následuje závěr s diskusí výsledků. Toto členění je logické a přehledné, 
výklad je jasný a dobře uspořádaný. Po grafické stránce je práce na dobré úrovni, jen některé obrázky 
mohly být v zájmu lepší čitelnosti větší (nenastal však problém, že by se v některém nebylo možné 
orientovat). Míra tiskových chyb je únosná, i když bych měl zmínit alespoň jeden případ, totiž že si H. 
Moseley chybu v jeho jménu nezaslouží (str. 9). Rovněž některé z jazykového hlediska neobratné 
formulace zde nemá smysl probírat,, na srozumitelnosti práce nic nemění. 

Výběr příkladů publikovaných aplikací konfokální RFA v kapitole 2. je názorný a dává dobrou představu 
o možnostech metody. Snad zde mohl být poněkud potlačen technický popis jednotlivých měřicích 
uspořádání ve prospěch podrobnějšího popisu výsledků a závěrů z citovaných publikací vyplývajících, 
možných nepřesností a omezení metody (tam, kde k tomu dává citovaná práce možnost). 

V dalším uvádím tři otázky, které by měly být diskutovány v průběhu obhajoby: 

 K naměřeným hodnotám by bylo vhodné uvést odhad neurčitosti (přinejmenším alespoň 
statistické). Pak by možná proklad experimentální křivky v obr 5.13 nevykazoval takové 
nepravidelnosti. 

 Obr. 5.13 by vyžadoval podrobnější komentář – proč je s naměřenou hloubkovou křivkou 
porovnáván výpočet pro 22 vrstev, jestliže se dále na str. 45 praví, že stejného výsledku jako 
pro nekonečnou vrstvu materiálu se dosáhne po 28 vrstvách? 

 Předpokládám, že jak autorka práce, tak i její vedoucí budou mít zájem dále rozvíjet 
problematiku, kterou se práce zabývá. Je ostatně skutečností že konfokální RFA je velmi 
přínosná zejména pro heterogenní materiály, nikoli pro homogenní vrstvy. Podrobnější nástin 
směru dalších prací, než je uveden v závěru práce, by byl žádoucí. 

A konečně několik drobných připomínek k jednotlivým místům práce: 

 Str. 10: Spíše než o rozšíření „klasické“ RFA bych u konfokální RFA hovořil o její modifikaci. 

 Str. 12: U uváděných radionuklidových zdrojů záření nejde o brzdné záření, ale o 
charakteristické záření X, respektive záření . Kromě toho se nejedná o 238Pt, ale o 238Pu. 

 Str. 12: Zdroj napětí je součástí rentgenu jako zařízení, ale ne rentgenové trubice. 

 Str.12: Wolfram má chemickou značku W, nikoli Wo. 



 

 Str. 12: První elektronový synchrotron byl sestrojen již v r. 1945, protonový v r. 1952. Použití 
od 60. let se netýká částicové fyziky, ale právě aplikací elektronového synchrotronu jako zdroje 
synchrotronového záření.  

 Citace [11] není úplná, chybí v ní, že jde o Proceedings SPIE. 

 Obr. 2.9 a 2.10 by bylo názornější zobrazit se stejným měřítkem na vodorovné ose. To ovšem 
není připomínka k autorce posuzované bakalářské práce, ale spíše k autorům původní práce 
[18], ze které jsou obrázky převzaty.  

 Str. 24: V popisu experimentu podle práce [19] se hovoří o účinném průřezu Comptonova 
rozptylu. Z kontextu je zřejmé, že nejde o účinný průřez jako takový, ale o makroskopický 
účinný průřez. 

Uvedené dotazy a připomínky nejsou v závažnější míře na újmu kvalitě a užitečnosti předložené 
bakalářské práce. Lze ji ocenit, aniž bychom při tom uvažovali ztížené podmínky uplynulého 
akademického roku.  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B (velmi dobře). 
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