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oponentní posudek
na bakalářskou práci Veroniky Kočárnikové,,Radon - přítel či vrah ?..

předloženou v roce 200ó

PředloŽená bakalářská práce má rozsah 20 stran včetně obrázků a citované literatury. Název
bakaiařské práce |ze považovat za nestandardní. V práci postrádám úvod' zad'ání a cíl práce a
způsob zpracoviní. podle kteých lze posoudit plnění zadini. Z obsahu práce se 1ze domnívat,
Že se jedná o rešerši k náročnému tematu radon a jeho zdravotní účinky' které má motivační
vazby na r,ybrané geochemické práce. Studium geologických oboru na PřF. UK neposkýuje
kanalýzám kuvedenému temafu potřebné vzděLání a kvalifikacl. Zuvedeného důvodu je
bakalářská práce informativní rešerší r,yhledaných publikovaných materiálů k radioaktivitě
radonu a hodnocení jeho zdravotních účinku. Text práce je logicky rozdělen do tematických
okruhů (viz obsah).

Textové zpracovátní bakalářské práce pfináší ve stručné formě údaje z citovaného počtu
r,yhledaných zveřejněných výzkumů a prací o radioaktivitě, zdrojích radioaktivity v Životním
prostředí' historickém ,.yvoji názori o působení radioaktivity na živé organismy, přírodní
radioaktivitě některych izemí, radonu a studiích o účincích radonu. Při studiu výňatlď a
závěrŮ k tematu radon - zdravotní účinky citovaných autorů je žádoucí rozlišit váhu
původních prací publikovaných autory s kvalifikací v oboru radiohygieny a jiných autoru -
laiku v oboru radiohygieny, kteří s l'yrŽitím ctzich publikovaných materiálů připojují své
osobní úsudky ke kontroversnímu tematu radon - zdravotní účinky.

V texfu bakalářské práce jsou některá neúplná slovní r,yjádření' která mohoubý zavádějící:
přeměny na prvky stabilnější (str. 1), objevy manželé Curie (str. 1), popis přeměn a uvolnění
energie (str. 1), aktinium a radon 222 (str. 1), Bq/L (str. 1, jinde Bq/l), pů1 unce Radithoru (str.
4), Thomas - citace ? (str. 5), zdroj radonu v domech ? (zdivo ? str. 6), údaje hmotnostní
aktivity ''6Ra nesp,ávně (str. 8), 5 mSv (za jak dlouho ?, str 12)' Bq/m3 iaoo''u v domě (kde
v domě ?). Bakalářské práce podané na českých qzsokých školách v českém jazyce by měly
bý slovně a gramattcky upravené. Tomu neodpovídají híubé chyby (str' 10, 13, 14, 18) a
stylistická rryjádření (str. 14 2x, 15, 17, I8), které je nutné opravit před příjetim práce.
Rozporná místa jsou v práci qtznačena.

Vzhledem k obsahovému zaměření práce, kapitola 4 Závěr měl raději bý pouze stručnou
rekapitulací obsahu a způsobu zpracování práce bez nárolď na vlastní úsudek autorky ke
kontroversnímu tematu radon - zdravotní účinky. Pokud je osobní názot autorky bakalářské
práce v poslední větě závěru připojen je nutné uvést, že není konťormní s převládajícím
názorem kvalifikovaných radiohygienických pracovišť v ČR a zalvaničí.

obsah rešeršní bakalářské piace 3e aktuální, rozsah bakalářské práce je požadavlcum
adekvátní, struktura práce (mimo chybějící úvod) má logické uspořádání,práceuvádí obrázky
v dobrém provedení, pŤevzaté informace o dostatečném počtu jsou ciiovány standardním
způsobem, práce uvedeným způsobem informuje o r,1rbraných studiích k ýsky.tu a účinkům
radioaktivního plynu radonu na Živé organismy. Před přijetím práce je nezbytné text upravit



podle ýše uvedených poznámek. Práce je vyuŽitelná k orientaci v názorech o působení
radonu.

Závěr
Bakalářskou práci V. Kočrárníkové ,,Radon - přítel či vrah ?.. doporučuji po nezbytných
úpravách a jejich kontrole přijmout. Rozsah a zpracování vyhor,rrje poŽadavlďm kladeným na
bakalářské práce. Nawhuji znárrkové ohodnocení opraveného elaboráfu velmi dobře - dobře.


