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Oponentský posudek 
Na bakalářskou práci Ondřeje Šálka „Záchyt produktů přeměny radonu filtry“ 

předloženou na PřF UK v Praze v roce 2010 

 

Bakalářská práce Ondřeje Šálka má 32 sčíslovaných stran textu včetně obrázků a tabulek. 

Práce je obsahově zaměřena na problematiku stanovení radonu (
222

Rn) v půdním vzduchu. 

Objemová aktivita radonu je využívána pro stanovení radonového indexu pozemků, 

parametru vyžadovaného stavebním zákonem pro přestavby domů a budoucí stavby. Cílem 

práce bylo posoudit vliv mechanických filtrů používaných při převodu půdního vzduchu do 

detekční komory přístrojů na měření radonu. Filtry mohou zčásti nebo zcela zachytit pevné 

produkty přeměny radonu 
218

Po a 
214

Po, které jsou zdroji záření alfa a zvyšují měřené hodnoty 

při stanovení radonu. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do osmi kapitol. Kapitoly 1 a 2 popisují postup měření radonu 

v půdním vzduchu a vymezují cíl práce. Kapitola 3 stručně uvádí literární údaje zveřejněné 

k řešené úloze. Kapitola 4 popisuje způsob řešení úkolu autorem práce: na radonové 

referenční ploše Buk ve středních Čechách bylo v r. 2010 provedeno měření objemové 

aktivity radonu v půdním vzduchu při převodu půdního vzduchu do detektoru bez filtru, 

s papírovým filtrem a s mikrovláknitým filtrem. Kapitola 5 uvádí numerické výsledky 

experimentů. 

 

Podle výstupů bakalářské práce jsou rozdíly měření radonu při nepoužití filtrů a s filtry při 

převodu půdního vzduchu do detektoru malé a statistická analýza t – testem ukazuje na 

nevýznamné rozdíly v měření za výše uvedených podmínek. Zjištěné rozdíly stanovení 

radonu bez filtrů a s filtry jsou srovnatelné s chybami terénního měření objemové aktivity 

radonu. Analýza numerických údajů stanovení radonu pouze naznačuje převažující trend 

vyšších naměřených zdrojů záření alfa při nepoužití filtrů, a tedy náznak účinku radiace 

produktů přeměny radonu v detektoru. Vzhledem ke skutečnosti, že výzkum nebyl finančně 

dotován se výsledky opírají o omezený počet měření. Případné rozšíření měření radonu 

s filtry a stanovení chyb terénních měření radonu na ploše realizace experimentů by bylo 

žádoucí pro zvýšení spolehlivosti testů a z nich odvozených závěrů. 

 

Autor práce, s ohledem na praktické postupy terénního stanovení radonu v zeminách, 

doporučuje použití automobilových filtrů zamezujících mechanické znečistění detekční 

komory přístroje a vyhovujících naznačenému trendu záchytu pevných produktů radonu. 

 

Vymezení úkolu, realizace terénních měření, způsob posouzení a způsob vypracování 

bakalářské práce byly průběžně konzultovány. Bakalářská prace řeší aktuální úkol, je 

sestavena v logickém dělení, používá odbornou terminologii a jednotky, je vybavena 

názornými obrázky a tabulkovými údaji a v závěrech kriticky a reálně hodnotí výsledky. 

V práci předložené k obhajobě jsem neshledal nedostatky.  

 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce a navrhuji hodnocení výborně. 
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