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Študentka bakalárskeho štúdia, Tereza Janátková, si pre svoju bakalársku prácu zvolila rozsiahlu tému, 

v rámci ktorej sa zoznámila s rádioanalytickou metódou používanou pre skúmanie zloženia vzoriek, 

konkrétne s neutrónovou aktivačnou analýzou, polovodičovou gama-spektrometriou a taktiež aj 

s experimentálnou činnosťou na pracovisku školského jadrového reaktora VR-1 prevádzkovaného na 

FJFI ČVUT v Prahe. 

Študentka svoju prácu rozdelila na teoretickú časť, praktickú časť, úvod, záver a zoznam 

použitých zdrojov. Postupovala od všeobecného popisu použitej metódy k jej praktickej aplikácii. 

V teoretickej časti uvádza charakteristiku neutrónovej aktivačnej analýzy, popisuje členenie metódy, 

zavádza pojmy aktivity a reakčnej rýchlosti. Na to plynule nadväzuje popisom detekcie gama-žiarenia 

technikou gama-spektrometrie, uvádza formy interakcie gama-žiarenia s látkou. Teoretickú časť 

uzatvára obecný popis školského jadrového reaktora ako zdroja ionizujúceho žiarenia pre neutrónovú 

aktivačnú analýzu. V rámci praktickej časti študentka charakterizuje prácu s polovodičovým HPGe 

detektorom a kalibráciu jeho detekčnej účinnosti a to v nadväznosti na popis uvedený v teoretickej 

časti. Ďalej rozoberá záležitosti prípravy vzoriek pre aktivačné experimenty a problematiku ožarovania 

vzoriek a meranie gama spektier na HPGe spektrometri. Jadrom praktickej časti je aktivačná analýza 

pripravených vzoriek s konkrétnymi obsahmi aktivačných materiálov a ďalej aj vzoriek z bežného 

života. V prípade pripravených vzoriek sa  konkrétne jedná o želatínové vzorky s obsahom zlata, niklu 

a železa. Vzorky z každodenného života boli reprezentované potravinovým doplnkom s obsahom 

zinku, zrnkovou kávou, cigaretovým tabakom, sépiovou kosťou a lakom na nechty. V praktickej časti 

študentka podrobne popisuje vykonané experimenty na školskom reaktore VR-1 a analyzuje namerané 

gama spektrá a naviac stanovuje aj reakčné rýchlosti na základe použitých aktivačných materiálov. 

Tereza Janátková prejavila aktívny záujem o tému svojej bakalárskej práce už od chvíle jej 

zadania a v pravidelných intervaloch sa zúčastňovala konzultácií. Pri vypracovaní svojej práce dbala 

vedľa informačno-obsahovej stránky aj na kvalitu jej grafického výstupu. V rámci prípravy na hlavné 

experimenty vykonala podrobnú kalibráciu detekčnej účinnosti použitého HPGe detektora na Katedre 

jadrových reaktorov FJFI pre dve geometrické pozície využitím sady deviatych kalibračných etalónov. 

Na hlavné ožarovacie experimenty si pripravila vlastné želatínové vzorky s niekoľkými koncentráciami 

aktivačných materiálov. V prípade aktivačných materiálov sa zamerala na zlato, nikel a železo, ktoré sa 

používajú v reaktorovej dozimetrii a spektrometrii neutrónových polí. S ich využitím určovala dolnú 

hranicu merateľnosti koncentrácie v ožarovacích podmienkach na reaktore VR-1. V samostatnom 

experimente ďalej vykonala aj kvalitatívnu aktivačnú analýzu vzoriek z bežného života, v prípade 

zinkovej tablety vykonala naviac kvantitatívnu analýzu a úspešne overila množstvo zinku v tablete 

udávaného výrobcom.  Na základe použitých aktivačných detektorov stanovila aj cenné parametre 

neutrónového poľa a síce reakčné rýchlosti pre radiačný záchyt na zlate a nikle a pre (n,p) reakciu na 



železe. Študentka celkovo vykonala množstvo gama-spektrometrických meraní ožiarených vzoriek aj 

kalibračných etalónov a zoznámila sa s obslužným softvérom Genie-2000 k HPGe detektoru Canberra. 

 Tereza Janátková úspešne stanovila minimálne merateľné množstvá pre zlato a nikel na 

školskom reaktore VR-1. Stanovenie dolnej hranice merateľnosti uvedených materiálov bolo 

uskutočnené na školskom reaktore vôbec po prvýkrát, takže prínos bakalárskej práce je nesporný. Po 

prvý krát tiež boli na reaktore skúmané zloženie tabaku, sépiovej kosti, lakov, kávy a potravinového 

doplnku. Získané výsledky jasne ukazujú, že reaktor je využiteľný pre aktivačnú analýzu uvedených 

vzoriek, čo rozširuje jeho využiteľnosť.   

Študentka Tereza Janátková splnila požiadavky uvedené v zadaní bakalárskej práce a získala 

zaujímavé a nové experimentálne výsledky. Plnenie jednotlivých bodov bakalárskej práce je autorkou 

vecne zhrnuté v závere práce. Výsledky bakalárskej práce nájdu uplatnenie dozaista ako podklad 

a študijný prameň pre podobne zamerané študentské práce na PřF UK a FJFI ČVUT a nepochybne aj na 

pracovisku školského reaktora VR-1 pri činnostiach neutrónovej aktivačnej analýzy. 

Bakalársku prácu Terezy Janátkovej navrhujem klasifikovať známkou výborne (A). 
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