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 Celkové hodnocení bakalářské práce: 
 
 Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů: 87. 

 
 Slovní hodnocení: 
 Studentka Miriama Brunčiaková zpracovala téma, které v posledních několika letech zaměstnává týmy českých 
 i zahraničních inženýrů, manažerů i politiků a je zároveň velmi sledovaným tématem sdělovacích prostředků. 
 Jedná se o problematiku tendru na nové jaderné bloky v lokalitě Temelín. Studentka dle zadání zpracovala histo- 
 rický i současný přehled světové jaderné energetiky, klasifikovala jednotlivé typy jaderných reaktorů dle typů 
 a generací a popsala současné komerčně nabízené typy. Základem práce byl podrobný popis a zhodnocení  
 jaderných bloků nabízených firmami AREVA, WEC a MIR pro Temelín 3,4. Ve svém popisu se věnuje zejména 
 reaktorům AP1000 a MIR 1200, jelikož reaktor EPR byl již z probíhajícího tendru vyřazen. Práce je koncipována 
 a zadána jako rešeršní práce, přesah přes pouze rešeršní práci studentka vytvořila v kapitole 6, kde přehledně  
 zpracovala problematiku bezpečnostních systémů na jaderných elektrárnách současnosti a provedla srovnání 
 bezpečnostních systémů, bariér a opatření nabízených bloků. Práce je zpracována přehledně, pečlivě, s využitím 
 velkého množství zdrojů dat. Vzhledem ke zpracovávanému tématu se jedná nejčastěji o „měkká“ data – webové 
 stránky výrobců, databáze, měsíčníky, apod. Přesto oceňuji, že se studentce podařilo vyhnout vysloveně neově- 
 řitelným zdrojům typu wikipedie a že cituje přednášky a publikace významných zkušených odborníků české 
 jaderné komunity (Tanzer, Zdebor, Šen, Drábová, Wagner, Raček, Slugeň, aj.). Ocenil bych použití většího množství 
 zahraničních ověřených zdrojů, zejména týkajících se rozestavěných bloků AP, AES a EPR. V rámci srovnání by 
 také bylo možné více rozebrat a srovnat detaily jednotlivých řešení, jejich výhod a nevýhod (např. IVR vs. Core 
 Catcher). Také by bylo možné detailněji srovnat některé vybrané komponenty (PG, TNR, HCČ, apod.) a dát je 
 do souvislosti s možnostmi zapojení českého průmyslu do výstavby ETE3,4. Práce i přes tyto drobné výtky splnila 
 všechny body zadání, je čtivá, přehledná a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře – 1,5 (B). 
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