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Bakalářská práce je věnována konfokální rentgenové fluorescenční analýze (RFA), což je jedna 
z modifikací metody RFA, která umožňuje stanovit nedestruktivně hloubkovou distribuci prvků ve 
zkoumaném vzorku. Přesné stanovení takových hloubkových distribucí prvků z naměřených 
hloubkových profilů je velmi náročné a obecně platný postup nebyl doposud vypracován. Proto se tato 
bakalářská práce zaměřuje na zjednodušenou úlohy, kdy je vzorek tvořen homogenní vrstvou (nebo 
vrstvami) různé tloušťky. Hlavním cílem práce bylo navrhnout a otestovat výpočetní postup, který by 
umožňoval vypočítat přibližný tvar hloubkových profilů pro vzorek tvořený z vrstev dané tloušťky a 
daného složení. Porovnání napočtených hloubkových profilů s výsledky měření metodou konfokální 
RFA by pak umožnilo snadněji interpretovat výsledky těchto měření.  

Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je tvořena dvěma kapitolami, 
přičemž první z nich si klade za cíl seznámit čtenáře s principem a přístrojovým vybavením konfokální 
RFA. Nechybí zde ani popis fokusace rentgenového záření. Druhá kapitola teoretické části vznikla 
rešerší článků o konfokální RFA a na několika příkladech demonstruje možnosti použití této analytické 
metody. V praktické části autorka popisuje práci s aparaturou pro konfokální RFA, kterou používala při 
svých experimentech na KDAIZ FJFI ČVUT. Kromě popisu uspořádání jednotlivých komponent popisuje 
ve své práci také postup měření a vyhodnocení ploch píků ve spektrech pomocí programu PyMca. 
Hlavní kapitolou práce je kapitola č. 5, která je věnována výpočtu hloubkových profilů. Matematický 
model je zvolený tak, aby dokázal demonstrovat vliv parametrů aparatury a vlastností zkoumaného 
vzorku na tvar hloubkových profilů, a zároveň také obsahuje jistá zjednodušení, aby byl snadno 
aplikovatelný v praxi. Některé dílčí výsledky například ukazují vliv tloušťky vrstvy nebo rozlišovací 
schopnosti aparatury na tvar hloubkových profilů. K verifikaci navržené výpočetní metody byl použit 
standartní referenční materiál NIST 1412, kterým je homogenní sklo obsahující oxidy několika 
měřitelných prvků. Studentka v rámci své práce vyhodnotila hloubkové profily draslíku, vápníku, barya 
a zinku. Pro stejné prvky pak provedla výpočet hloubkových profilů. Přestože měřený signál 
jednotlivých prvků začíná v hloubkových profilech v různých hloubkách a má odlišný tvar, výsledky 
jasně demonstrují, že zkoumaný referenční materiál je opravdu homogenní do hloubky dosažitelné 
metodou konfokální RFA. 

Z předložené bakalářské práce je zřejmé, že studentka Kateřina Limburská musela vynaložit nemalé 
úsilí k její dokončení. Z celé práce bych vyzdvihl hlavně to, že se ji podařilo vypočítat hloubkové profily 
několika prvků pro referenční materiál NIST 1412, které se téměř dokonale shodují s naměřenými. Dle 
mého názory by bylo možné tyto výsledky publikovat i v odborném časopise.     

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A (výborně). 
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