
Oponentský posudek na bakalářskou práci,,Gamaspektrometrické
stanovení radionuklidů : nlzkopozaďové metody.. Veroniky Lukešové

Studentka se ve své práci zabývá problematikou gama-spektrometrického stanovení ruz|ých
aktivit, charakterem přirozeného pozadi a možnostmi jeho sníŽení jak pasivním, tak i aktivním
způsobem s cílem dosažení přesného stanovení velmi nízkých aktivit radionuklidů-emitoru
gama. Tato problematika je náročná, neboť zahrnuje obory jako jadernou ry'iku i chemii a
metody detekce ionizujícího zářeni, které spadají do oblasti fy,1kv pevné ťÍne aelektroniky.
Předpokládám, že hlavním cílem bakalářské práce (BP) bylo seznámit se s problematikou
měření radioaktivity, zdrojt přirozeného pozadi ionizujícího zářeru a metodami jeho snížení. To
předpokládá i znalosti o distribuci hlavních, přirozeně radioaktivních prvlď U, Th a
K v životním prostředí, tj. geochemii. Po prostudovánitéto BP bych si dovolil několik
připomínek a poznámek, které nikterak nesnižují úroveň práce a měly by bý studentce spíše
nápomocny při dalším studiu, v kterém, jak doufam, bude pokračovat. Jak jsem již uvedl, tato
problematika patÍi mezi náročné interdisciplinární obory a ne|ze tudíž předpokládat, aby
studentka během tří let studia vstřebala všechny souvislosti a detaily metod gama spektrometrie
a její použití v praxi.

V prvním odstavci, str. 1, namísto ,,samostatné.., je lepší použivattermín ,,čisté... Čisté zářiče
gama nejsou zase ůtakvzácné, všechny radionuklidy s přeměnou EC aÍada jaderných
izorÍréru jsou čisté zžtÍ1ěe 1ama. Na téže stránce, v přehledu interakce gamas hmotou, doplnit
ještě čtvrtý proces s jádrem-fotojaderné reakce (v dalším textu, obr. 1.' je to pak zmíněno).
V první větě 1.2. 1. namísto ,,emitaci,, použit,,emisi... V předposlední větě oditavce zďtrazrut,
že jde o charakteristické Rtg záření-fluorescenčni záÍeruje širo!ý pojem. První dvě věty v
odstavci na str. 2 jsou nejasné. Na tomto místě bych studentce výknul, že čeština (graÁatika) je
místy,,nečistá,,, zÍejmě díky překadu (např. str.3., uprostřed: ...cca 100 eV. Čimz,..?, dol.. 
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...bitovou kombinaci. Která se..,.? Na str. 4., poslednívěta2.I.1., nesouhlasím, že scintilační
detektor je tdeá|ni pro spektrometrii gama, pro pouhou detekci ano. Dnes, trochu složitější
spektra gama, se zpracovávají polovodičoými F{PGe detektory. Koaxiální typy mají dnes
účinnost 50 % i více k standardnímu NaI(Tl) o velikosti 3x3 inch. V oddílu z.t,z. by mělo bý
uvedeno, že okénko je mezi detektorem a fotonásobičem a že ce|ý systém musí byt světlotěsně
zapouzdřen. V posledním odstavci tohoto oddílu (str.5. nahoře) zdtrazrut, že organické
scintilátory, vzhledem k nízkému Z (H, C),jsou vhodné pouze pro detekci beta žáŤeni,
v kapalné formě pak pro měření beta s velmi nízkou energií, jako 3H a,oc. TÍetivěta2.2.
namísto,,dynoda.. dát,,dioda,.. Řádek 8. odspodu 1str.s.) použít,,neutronovď, ařádek 3
odspodu . . . driftovaných lithiem..ne heliem. Chladit se při měření musí nejen Si(Li) detektory,
ale i germaniové (dále to pak autorkauvádí). Str. 6 nahoře: rozlišení polovodičoých Ge
detektoru není stokrát větší oproti scintilační (to by bylo překrásné), u koaxiálních typů
(FWHM 1,8 keV na lince 1332,5 kev 60Co) je asi 35 krái lepší, p|anárnitypy I{PGe mají oproti
koaxiálním typům v měkké oblasti gama (do 200 keV) ještě dvaklát lepší rozlišení V 3 1.
nadpisu je slovo ,'odlišné.. zbytečné' V bodě 2. poslední dva odstavce spojit, neboť přeměnové
produkty jsou vázány na svoje mateřské. Namísto ,,rozpad,, a ,,rozpadové.. je lepší termín
přeměna-přeměnoý (vzniklo překladem decay" např. atom 2,8U se vyzářerumaifa nerozpadne,
ale ubudou pouze 4 hm. jednotky)' V první větě3.2. doplnit..vysokoenergetických částic a
ťotonů. V dalším textu autorka zapomněla uvést, že meži záÍenim, které S; dostává k povrchu
země,jsou i neutrony, majicí oproti např. protonům velký dolet (mají nuloý náboj). Ňení
pravda, že neutrina maji ma|é zastoupení. V oddílu 3.2. odstav ec: začinajici ,nnergie částic. . ...
je forrnulace nejasná. Zemské magnetické pole zabraňuje elektronů- a protónům pronikat do
atmosféry Země (Van Ailenor,y pásy), druhý odstavec je nejasně ťormuiovaný' Na stránce 7
uprostřed ,,ZakŤiveni dráhy je přímo úměrné energii částice....a dále je napsáno přesně obráceně



než1e tomu ve skutečnosti (čím větší energie atudiž i rychlost nabité částice, tím menŠi
zakřivení atd.)' Na str' 8 uprostřed nerozumím větě ,,Srátžkq s fotony. . .... Na téže stránce dole se
domnívám, že ložiska uranu nejsou zase až tak anomální. Na str. 9 nahoře je uvedeno, že
thoriové přeměnové meziprodukty mají velmi krátký poločas přeměny. Je poločas 230Th

(ionium) 75 400let velmi kÍarka? Já se domnivám, že ne. Na téže stránce se autorkapopirátim,
že nejdříve tvrďi, že thorium se nejvíce koncentruje v těžké frakci písků a pískovců a dá|e

uprostřed, že nejmenší radioaktivitou se vyznačuji křemité písky Mohl bych uvést řadu dalších
nejasných nebo nevhodných (nečeských) formulací, jako např. na str.10 nahoře...zastoupeny
prvky v podobě draslíku' ... Qaká podoba draslíku?). To už by ode mne bylo ale hnidopišství a
nechci snižovat velké úsilí, které studentka této práci věnovala, nehledě na obtížnost dané
tématiky, kterou se autorka musela doslova prokousávat, aby pochopila vůbec principy.
Nakonec jenom malou poznámku k poslední části BP, kapitola 4, které autorka věnova|a až
příliš velkou pozornost, jako např. při budování nizkopozaďoých měřících laboratoří. V praxi
se takové nákladné laboratoře budují ojediněle obr,ykle stačí mnohem méně nákladnější
zaŤízeni, neboť pro gama spektrometrická měření stačí odstínit detektory od hlavních 5ama
emitoru jako U, Th s jejich dceřinnými produkty a draslík. Pro odstranění radonu změYtci
místnost pak stačí ventilátor s mírným přetlakem a filtry s aktivním uhlím. Zdebych chtěl ještě
upozornit na velice levný stíníci materiá| kterym jsou některé ultrabazické horniny s velmi
nizkým obsahem K (nízké desítky ppm) a ještě nižším obsahem U a Th (ednotky ppb).

Na závěr mého hodnocení předložené BP mohu konstatovat, že ů na některé nepřesnosti
nebo kostrbatost některych částí textu, autorka problematiku spektrometrie gama i metody
snižování pozadí s cílem dosažení co největší přesnosti při měření ve|mi nizkých aktivit zv|ád|a.
Domnívám se, že je to dobý začátek pro další studium a hlavně pak k ziskáváni praktických
zkušeností. Moje připomínky byly myšleny v dobrém, aby autorka v da1ší své práci se
r,1varovala a předpokládámi poučila na svých nedostatcích' Do dalšího studia ji přeji hodně
zdaru. Předloženou práci doporučuji k obhajobě, která je nezbytou částí pro udělení titulu
bakal áře, čimž timto udělení titulu dop oručui i.
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