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 Sodíkem chlazené rychlé reaktory 

 Celkové hodnocení bakalářské práce: 
 
 Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů: 79 
 Slovní hodnocení: 
 Student Aleš Daňhel zpracoval bakalářskou práci zaměřenou na konkrétní specifický typ jaderného reaktoru, který 
 je velmi důležitý z hlediska udržitelnosti a budoucnosti jaderné energetiky, a to rychlý sodíkem chlazený reaktor.  
 Vypracoval čtivou bakalářskou práci rešeršního charakteru, kterou v závěrečné kapitole doplnil zjednodušeným výpo- 
 čtem rozložení teplot podél palivového kanálu rychlého reaktoru BN-600. Práce je logicky členěna a obsahuje 
 čtyři základní kapitoly, které na sebe dobře navazují a v plném rozsahu pokrývají zadání práce. Práce může být  
 po revizi použita jako základní studijní materiál budoucích studentů se zájmem o jadernou energetiku. S ohledem  
 na to, že se jedná o první ucelenou samostatnou práci studenta, tak je nutno ocenit také srozumitelný sloh bez  
 většího množství pravopisných a stylistických chyb. Občas se objevují zkratky na začátcích vět či koncem řádku 
 rozdělené hodnoty a jejich jednotky. Uvádění citací až za koncem věty (tedy na začátku věty následující) považuji 
 za nevhodné a matoucí. V práci je používáno více zkratek, než je uváděno v seznamu zkratek. Ve výpočetní části 
 jsem nalezl jednu drobnou chybu v označení jednotky hmotnostního toku. Výpočetní část by si zasloužila podrob- 
 nější popis, není například jasné, zda fitované funkční závislosti odpovídají fyzikálním zákonům nebo zda se jedná 
 o nejvhodnější funkční proložení, které použitý program umožnil. Objevují se drobné netechnické výrazy (srážky  
 místo interakce) a občas silné  závěry týkající se jaderné energetiky (např. stav JE v Evropě a Japonsku po Fukušimě).  

Dále nepovažuji za vhodné uvádět BN-350 do speciální kategorie s názvem Kazažšský program sodíkem chlazených 
rychlých reaktorů, vhodnější by bylo jej včlenit do rusko-sovětské kapitoly. 

 Nedostatkem práce je použitá literatura. Student sice v seznamu 28 použitých zdrojů uvádí i 4 skripta a jednu 
 monografii, nicméně většina zbývajících zdrojů jsou nerecenzované zdroje typu wikipedie, on-line časopis Osel 
 nebo jiné populárně vzdělávací články. Z těchto „měkkých“ zdrojů pak čerpá většinu své práce. On-line zdroje cituje  
 sice s uvedením data citace, to je však z nějakého důvodu u většiny citací cca půl roku staré. Díky nekritickému 
 přejímání těchto zdrojů, bez jejich konfrontace s jinými, se studentovi do práce vloudily některé chyby, např. v hned 
 první a nejjednodušší rovnici oxidace sodíku nebo ve fyzikálně nesprávném zápisu rovnic množení paliva. 
 Práce je na pomezí známek 1 a 2, ale zejména práce se zdroji dat je důvodem pro snížení hodnocení na dobře – C. 

  
 Otázky k obhajobě: 

1) V práci i v centrální tabulce 3-1 nepíšete, zda se Vaše práce zabývá pouze energetickými rychlými jadernými  
reaktory chlazenými sodíkem. Máte představu kolik je na světě v provozu těchto reaktorů celkem? 
Uvádíte, že BOR-60 a MONJU již byly vyřazeny z provozu. Je tomu opravdu tak? 

2) Při popisu sekundárního okruhu v kapitole 2.4.1.2 píšete, že se zde používá slitina NaK. Můžete specifikovat  
reaktory, ve kterých byla tato slitina použita? 

3) Na str. 18 píšete, že U-233 má větší pravděpodobnost než Pu-239, že bude po srážce s neutronem rozštěpen. 
Prosím, vysvětlete, jak jste toto tvrzení myslel a podložte je přesnými daty. 

4) Kolik přesně je v provozu reaktorů v rámci jednotlivých generací, které definujete na str. 37 ? 
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