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 Slovní hodnocení: 
 
 Studentka Bc. Miriama Brunčiaková již mnoho let spolupracuje s výzkumnou skupinou jaderné energetiky, která působí 
 na Ústavu elektroenergetiky. Od počátku se zabývá aktivačními měřeními a použitím gama spektrometrie pro analýzu 
 průmyslových, zejména energetických, vlivů na životní prostředí. Na závěr studia strávila rok na zahraniční stáži ve 
 Spojeném ústavu jaderných výzkumu (Joint Institute for Nuclear Research) v Dubně u Moskvy, kde pracovala ve skupi- 
 ně Dr. Mariny Frontasyevy, světoznámé odbornice na biomonitoring a sledování životního prostředí s pomocí aktivační 
 analýzy. Diplomová práce byla zadána nejen ve spolupráci s JINR Dubna, ale také se skupinou doc. Jančíka z VŠB-TUO, 
 který se zabývá ekologií, sledováním životního prostředí a tvorbou speciálních map. Jeho studenti provedli sběr vzorků 
 mechů, které byly potom převezeny do Dubny a zde pod vedením diplomantky ozařovány na výzkumném reaktoru IBR-2 
 (jaderný reaktor s nejvyšší hustotou toku neutronů na světě), dále studentkou analyzovány a vyhodnoceny. Výsledkem 
 diplomové práce jsou speciální mapy znečištění Moravskoslezského kraje různými látkami, zejména těžkými kovy. 
  Studentka pracovala celý rok na přiděleném úkolu samostatně pod vedením dr.Frontasyevy, jako vedoucí práce jsem  
 byl pravidelně (ne však příliš často) informován o průběhu práce. V závěru vymezené doby však komunikace značně pro- 
 řídla a jako vedoucí jsem neměl možnost výslednou práci ani přečíst, natož připomínkovat. Vzhledem k tomu, že práce 
 je psána ve slovenském jazyce, tak ji nemohla přečíst ani připomínkovat ani dr.Frontasyeva. Tato skutečnost je pro mě 
 značným zklamáním. 
  Nicméně výsledná práce je dobrou prací, ve struktuře práce je velmi silně cítit vliv reálné fungující vědecké skupiny, 
 ve které práce vznikala. Studentka popisuje pouze důležité skutečnosti, důležitou a pro práci potřebnou teorii a systema- 
 ticky popisuje práci se vzorky, postup při experimentech a při zpracování dat. Velmi radostné je procházení seznamu 
 použité literatury, který je nejen rozsáhlý ale i velmi vyvážený, obsahuje pouze relevantní a odborně hodnotné zdroje. 
 Vrcholem je pak citace prvního transmutačního článku manželů Joliot-Curieových z roku 1934, tedy základního článku 
 všech vědců zabývajících se aktivačními měřeními. Práce je tedy nakonec velmi přínosná, má jistý vědecký potenciál i  
 praktický význam, výsledky budou použity v praxi a jistě dále publikovány. Práci ale k dokonalosti mnohé chybí. Nejen 
 závěrečná korektura textu a odladění drobných chyb a nedostatků, ale i větší provázanost jednotlivých částí a zejména 
 kvalitnější a podrobnější vysvětlení některých částí. Popis zpracování výsledků je paradoxně velkou slabinou práce. 
 Výsledků je mnoho, jsou cenné a jistě dalo studentce velmi mnoho práce je získat, nicméně uvedení rozsáhlých tabulek 
 a map bez dostatečného popisu je velkým nedostatkem. Popis a vysvětlení faktorové analýzy, která je zásadní pro 
 správné pochopení výsledků, úplně chybí. 
  
  Závěrem posudku konstatuji, že studentka splnila zadání práce a odevzdala zajímavou a přínosnou diplomovou 
 práci. Přes nesporná pozitiva však shledávám v diplomové práci studentky i v systematičnosti její práce nedostatky, 
 a navrhuji proto hodnotit práci stupněm D (uspokojivě, 2-). 
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