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 Obsah předložené diplomové práce je poměrně přesně vystižen jejím názvem. Jako 

analytická metoda byla zvolena alfa spektrometrie. Součástí diplomové práce byl i terénní 

odběr vzorků vod a pevných materiálů, včetně izolace uranu a thoria z odebraných vod, a 

laboratorní rozklad a chromatografická separace uranu a thoria pro alfa-spektrometrické 

měření. 

 Rozsah diplomové práce je 41 stran (vč. seznamu použité literatury, avšak bez titulní 

strany, prohlášení, poděkování, obou abstraktů, obsahu, atd.). Práce je rozčleněna do deseti 

hlavních kapitol, obsahuje sedm tabulek, dvacet obrázků, čtrnáct výpočetních vztahů a třicet 

devět citací. Zhruba třetinu práce tvoří literární a teoretická část, třetinu experimentální část, a 

třetinu výsledky, jejich diskuse a závěry. 

 Vzhledem k tomu, že k práci nebylo přiloženo její zadání, nemohu posoudit, nakolik 

byly splněny jeho jednotlivé body, pokud bylo zadání nějak detailněji upřesněno a členěno. 

K odborné úrovni práce, vhodnosti zvolených analytických postupů, správnosti jejich 

provedení, získaným výsledkům, jejich vyhodnocení a interpretaci, i závěrům učiněným na 

jejich základě nemám zásadnější výhrady. Diskutabilní je zřejmě použití modelu uzavřeného 

izotopického systému pro datování na studovaných lokalitách, tento fakt však diplomant sám 

připouští a v práci diskutuje. 

 Většina připomínek a výhrad k diplomové práci tak směřuje spíše k jejímu formálnímu 

provedení, s výjimkou několika věcných připomínek a dotazů uvedených níže, u nichž 

předpokládám vyjádření diplomanta během obhajoby. Bohužel musím konstatovat, že práce 

obsahuje poměrně velké množství tiskových chyb, gramaticky nesprávných či stylisticky 

nevhodných formulací. Z věcných připomínek odborného charakteru bych chtěl upozornit 

především na časté nesprávné použití termínu „izotop“, většinou místo termínu 

„(radio)nuklid“. Této záměny se však dopouštějí i mnozí zkušenější kolegové. Dále je 

nesprávně používáno vyjádření oxidačního stavu prvku římskou číslicí - nemělo by po ní 

následovat znaménko „+“. 

 Konkrétní připomínky / dotazy: 

- str. 4, před rovnicí (1): Rozpadová konstanta mateřského radionuklidu je zanedbatelná ... 

Proti čemu?  



- str. 5, rovnice (4): Chybí vysvětlení symbolů. Symbol pro aktivitu měl být raději zvolen 

standardně (A), jako ve vysvětlivce k rovnici (1) nebo jako v rovnicích (7)-(14).   

- str. 8, rovnice (5), (6): Opět chybí vysvětlení symbolů v poměrech nuklidů, přičemž by opět 

bylo vhodnější použít standardního symbolu pro aktivitu. 

- str. 14: Skutečně se částice alfa pouze „podobají strukturou jádru helia“? 

- str. 16: „chvosty degradovaných energií“ - Je vhodnější mluvit o píku o dané energii, nikoliv 

jen o energii. 

- str. 16 - 20, kap. 6.2, 6.3: Není jasné, zda uvedený výběr a charakterizace vzorků gama 

spektrometrií a nedestruktivní alfa spektrometrií bylo součástí diplomové práce a do jaké míry 

se na nich diplomant podílel. Pokud se na nich podílel, mělo být o těchto metodách 

v experimentální části práce uvedeno více detailů. V opačném případě mohly být 

systematičtěji citovány zdroje těchto výsledků. Prosím o vyjádření během obhajoby. 

- str. 18 - Bylo by vhodné vysvětlit veličinu eU(Ra). 

- str. 34 - V diskusi Obr. 19 (nikoliv Obr. 18) měla být zmíněna především příliš velká 

nejistota stanovených stáří, která de facto vylučuje jakoukoliv diskusi a interpretaci odchylek 

od očekávaného růstu stáří směrem do podloží. 

  

 Přes výše uvedené připomínky považuji výsledky předložené diplomové práce za 

kvalitní a doufám, že výzkum v rámci diplomové práce bude úspěšně pokračovat a povede 

k publikaci výsledků (zde musím mimochodem poznamenat, že v práci chybí informace o 

publikační či prezentační aktivitě diplomanta v průběhu studia).  Doporučuji proto přijmout 

předloženou diplomovou práci Martina Fanty k obhajobě a navrhuji její klasifikaci známkou 

"velmi dobře" (2). 
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