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 Slovní hodnocení: 

Bc. Jiří Skalička spracoval vo svojej diplomovej práci prehľad možností využitia nanotechnológií v jadrovej energetike. 
V pomerne rozsiahlej rešeršnej časti práce sa venuje rôznym typom nanoobjektov, podrobne uvádza jednotlivé metódy 
výroby nanomateriálov, ich druhy a použitie. Ďalej diskutuje možnosti ich aplikácií v jadrovom výskume ako prostredia pre 
rozptyl neutrónov a zameriava sa predovšetkým na uhlíkové nanotrubky, uhlíkové nanovlákna a nanovlákna z oxidu 
hlinitého. V experimentálnej časti práce študuje vplyv nanomateriálov na neutrónové zväzky a oceňuje i vplyv uhlovej 
orientácie použitých materiálov na neutrónové zväzky. Využíva pritom nie jednu, ale hneď dve metódy detekcie 
neutrónov. Plnenie úloh v diplomovej práci je autorom vecne zhrnuté v závere práce.  
 
Práca je spracovaná pomerne komplexne. Autor postupuje od obecného popisu nanomateriálov ku konkrétnym možným 
aplikáciám v jadrovej energetike a problematiku uzatvára zrealizovanými experimentami na školskom reaktore VR-1. 
Kapitoly na seba logicky nadväzujú. Všeobecná časť práce pritom mohla byť stručnejšia a viac priestoru mohlo byť 
venovaného problematike výpočtov systémov neutrónovej optiky. Pri spracovaní diplomovej práce autor využil široký 
zdroj študijných materiálov. 
 
Pri vypracovaní sa autor v texte dopustil niekoľkých nedôsledností. Za zmienku stoja nasledujúce: 

 Obrázok 4-3 na strane 36 nie je v texte odkazovaný. Zároveň by bolo vhodné k obrázku uviesť aj použitý zdroj. 

 Text práce je písaný pätkovým písmom, avšak v obrázkoch a grafoch je použité bezpätkové písmo. V texte 
a v niektorých tabuľkách je použité písmo Times Roman. V ďalších tabuľkách a grafoch je použité písmo Calibri, 
písmo Arial v obrázkoch a písmo Cambria Math v rovniciach. 

 V niektorých častiach textu dochádza k zmene veľkosti písma – napr. text na strane 55, text v tabuľkách na strane 63. 

 V niektorých obrázkoch je použitá nevhodne malá veľkosť písma a ojedinele dochádza aj k zhoršeniu čitateľnosti 
z dôvodu nižšej grafickej kvality niektorých obrázkov – napr. obr. 2-1 na str. 18, obr. 3-2 na str.23. 

 V tabuľke 5-1 na strane 38 nie je v číselných hodnotách zachovaný jednotný počet desatinných miest. 

 Vo vzorci (6.2) označuje ta dobu ožarovania a nie dobu merania. 

 V prípade aktivačných meraní indiovými fóliami by vedľa, resp. namiesto textovej štvorcovej siete (obr. 6-14 až 
obr. 6-16) bola výhodnejšia grafická reprezentácia výsledkov. 

 
Vzhľadom na zaujímavú tému nanotechnológií, ktorá v budúcnosti môže významným spôsobom ovplyvniť jadrovú 
energetiku a určiť jej ďalší smer, odporúčam výsledky diplomovej práce publikovať v odbornej tlači. Problematika 
nanotechnológií v jadrovej energetike je stále na svojom počiatku vývoja a experimentálne skúsenosti nadobudnuté 
v rámci tejto práci v nej určite nájdu svoje uplatnenie. Prínosné je samozrejme aj skonštruované prenositeľné zariadenie 
pre experimenty s nanomateriálmi v kolimovaných zväzkoch neutrónov.  
 
 



 
 Otázky k obhajobě: 

 V závere práce uvádzate, že výpočtové nástroje pre simuláciu neutrónovej optiky na rozmeroch v rádu nanometrov 
a nízkych energiách zlyhávajú. Uveďte, v akom simulačnom nástroji bola snaha vykonať výpočty. Na školskom 
jadrovom reaktore VR-1 ste zrealizoval experimenty merania neutrónového zväzku ovplyvneného prítomnosťou 
nanomateriálov pomocou héliových komôr a aktivačnou metódou. Boli experimenty nejak validované? 

 Na str. 60 uvádzate príliš vysokú energiu neutrónov prechádzajúcich cez nanotrubky ako možné vysvetlenie faktu, že 
nanotrubky neboli schopné zmeniť smer letu neutrónov. Uvádzate, že podiel neutrónov s nižšími energiami bol vo 
zväzku podstatne menší než podiel rýchlych neutrónov. Pokúsil ste sa experimentálne stanoviť podiel tepelných 
neutrónov vo zväzku napr. porovnaním odozvy holých héliových detektorov a héliových detektorov vložených do 
kadmiového filtra? 

 V rámci experimentov na jadrovom reaktore VR-1 ste pracoval s nanomateriálmi a s rádioaktívnymi materiálmi 
(ožiarené indiové fólie). Akým spôsobom ste sa chránil pri manipulácii s uvedenými materiálmi a prečo? 
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