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Romane,

Bakalářskou práci Vojtěcha Vlčka jsem přečetl a tady Ti posílám posudek pro účely její
obhajoby.

Práce v úvodu rozebírá různé aspekty poruch způsobených ozářením krystalických látek,
jakož  i diskuzi cesty, jakou z rtg. práškových  dat dospět k charakteristikám postižení
struktury.  Tato část je zpracována s dobrou znalostí literatury a za ní následují pasáže s
vlastními měřeními a jejich  interpretací.  Práce je  graficky střídmá a nepřílišné délky  a,  ke
svému  překvapení,  nezjistil jsem v ní Žádnou  překlepovou chybu -což je  zkušenost, jakou
jsem dlouho nezaznamenal.

Jestliže má bakalážská práce prokázat  zájem kandidáta o obor,  pak není nejmenších
pochyb o tom,  Že toto prokázala.  Jestliže má také potvrdit  znalost metod,  pak Vojtěch
Vlček o technice  rtg.  práškové difraktometrie má nepochybně  znalosti zřetelně větší nezli se
obvykle zahrnují pod obratem  „znalost  metod",  a pravděpodobně převyšuje znalosti jiných,
kteří nosí pokročilejší tituly.  Jinými slovy,  plně doporučuji kladné projednání Vlčkovy
bakalářské práce  a její přijetí.

Tady by posudek mohl končit.  Jenže disertace také přináší nová data a jejich intepretaci a
jestliže autor plánuje předložit získané výsledky k tisku nebo jako součást jiné práce,  pak si
dovolím něco  komentářů  a návrhů  ke  zlepšení.

Zdravím,

Milan Rieder,  Ph.D.

profesor  mineralogie



str.2     ř.13J

str. 8

str.8      ř.61`

str.14   ř.  8  J,

str.19   ř.  2-7  J,

str.19   ř.  7  +

str.19   ř.  11  +

str. 22   ř.  1  t

Představy o ukládání odpadů na dobu v řádech tisíců až milionů let
dnes  zaznamenaly významný posun.  Přečtěte si článek Jameson R.A.
€t  oJ.  (1995)  Accelerator-driven transmutation technology -  an  energy
supply bridge to the future, without long-1ived radioactive wastes.
AujJ-Maigozť7t  66,  13-22  nebo  novější.

Vektory se píŠí stojatým tučným písmem  (tak jako na str.14,  ř.  8 J).

Roviny se píŠí v oblých  závorkách.

Směrové indexy  túuw   se píŠí v hranatých  závorkách.

Se  zjišt'ováním defektů  úzce souvisí příprava vzorků.  Mletí na sucho
nebo v kapalině  (jaké ?) ?  Doba mletí ?  Stejná u  všech  vzorků ?
Laboratoní nekázní si můžete připravit vzorky s efekty,  které  příroda
vůbec  nezpůsobila.

Děsí mě expozice na kroku.  Jestliže je opravdu 300sec.,  pak každý
záznam se snímal kolem  17 dní.  Byla data hlazena?  Jak?

Určitě by to chtělo zařadit tabulku s  „otevřenými" instrumentálními
veličinami Rietveldova vypřesnění.

Jak víte,  Že se posunulo maximum,  když  nevíte,  kde leželo před
ozářením ? Totéž  o  zvětšení  objemu  (str. 23,  ř.  8  J,).  Chemické  složení
fluoritů neuvádíte  (na tom by mohly parametry také záviset).

*  Sjednot'te terminologii :  „reflexe" -  „difrakční linie"  (str. 23,  ř.  10 t)  -  „difrakce"

(str. 8,  ř.  8  t)

str  23  ř   3 J              ::íslaedčneěh,oaksot,,:::zaá:lenve7`9r(:ťrJgí: ř„v|y|Sotc,e;, šlř|,jál:ZC:;`, oŽ:átřá:oé,

označení jsou  uď'sJedek Vašeho výzkumu  a pak by neměly být
pouŽívány od začátku.

str.23   ř.13-15+       astr.24,ř.1-2t-totéž?

str. 24  ř.  9 t              Krystalová mřížka je abstrakce vyjadřující metriku a souměrnost
látky.  Tady myslíte strukturu.

str.25                           Což také uvést  u,V,W?

str.26  ř.1-2  J,            Nechcete  uvést jaká?

*  Na str.11  píšete  o významu veličin  ci, b kdežto na Obr.4 je  5  regresí  a v  Tab.6.4 jsou
data pro  9  vzorků  -  ale  všecky  bez  o, b.  )

str.34  ř.1  J               Autoři,  rok?  V čem chybnou?  Tak jak je napsán,  tento výrok ztrácí
smysl.


