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Posudek školitele 

na bakalářskou práci Ondřeje Šálka „Záchyt přeměny radonu filtry“ předloženou na 

Přírodovědecké fakultě UK v Praze v roce 2010 

 

Bakalářská práce Ondřeje Šálka má 32 stran textu včetně obrázků, tabulek a grafů, je 

rozčleněna do osmi kapitol a řeší problematiku související se stanovením objemové aktivity 

radonu 
222

Rn v půdním vzduchu. Cílem práce bylo posouzení vlivu mechanických filtrů, 

zařazených při převodu vzorku půdního vzduchu před detektor, na naměřené hodnoty 

objemové aktivity 
222

Rn. Filtry mohou buď částečně nebo úplně zachytit pevné produkty  

přeměny radonu 
218 

Po a
  214

Po, které jsou zdroji záření alfa a v případě jejich průniku do 

měřící komory by zvýšily hodnoty stanovené objemové aktivity radonu 
222

Rn. 

 

Členění práce do osmi kapitol je přehledné a odpovídá náplni předložené  práce. V kapitole 

1 je  zmíněn důvod zadání a cíl práce. V kapitole 2 jsou shrnuty fyzikální vlastnosti 
222

Rn a
    

220
Rn a způsob jeho stanovení. Kapitola 3 obsahuje výčet prací ve kterých je zmiňována 

řešená problematika. Kapitola 4 popisuje metodiku měření a zpracování dat použité autorem 

práce při řešení zadaného úkolu. Text je vhodné doplněn fotografiemi použitých doplňujících 

zařízení při vlastním měření, které spočívalo v porovnání stanovených objemových aktivit 

radonu (
222

Rn) v půdním vzduchu při převodu půdního vzduchu do detektoru bez filtru, 

s papírovým filtrem (automobilový palivový filtr) a mikrovláknitým filtrem AFPC na 15 

bodech referenční radonové plochy Buk. V kapitole 5 jsou v tabulkách uvedeny výsledky 

měření. Kapitola 6 obsahuje velmi pečlivý popis zpracování získaných dat a jejich 

vyhodnocení. V kapitole 7 jsou diskutovány výsledky práce. Se závěry autora lze souhlasit. 

Závěrečná 8. kapitola shrnuje poznatky experimentu.  

 

Podle výsledků statistické analýzy t – testem jsou rozdíly ve stanovených objemových 

aktivitách radonu (
222

Rn) při měření bez filtru a s filtry  nevýznamné vzhledem k chybě 

měření a k statistickému charakteru pole radioaktivních emanací i když hodnoty naměřené 

bez filtru jsou poněkud vyšší než hodnoty získané při měření s filtry. 

 

Vzhledem k výsledkům porovnání naměřených hodnot objemových aktivit při 

použití automobilového filtru a mikrovláknitého filtru lze se závěry autora práce plně 

souhlasit, když doporučuje při terénním měření použít automobilový filtr zamezující 

mechanickému znečistění detekční komory.  

 

Autor bakalářské práce prokázal  schopnost samostatně vyřešit zadaný úkol. Práce má 

praktický význam pro upřesnění metodiky stanovení radonového indexu stavebních pozemků, 

je správně členěna, používá odbornou terminologii a jednotky. K názornosti přispívají 

obrázky, přehledné tabulky a grafy. Autor reálně zhodnotil výsledky experimentu a s jeho 

závěry souhlasím.  

 

K práci mám jedinou drobnou připomínku. Na obrázku 5 je kryt mikrovláknitého filtru 

z nerezu nikoliv z hliníku. Jinak jsem v bakalářské práci neshledal žádné nedostatky. 

 

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