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 Perspektivní jaderná paliva pro pokročilé typy jaderných reaktorů  

 

 Celkové hodnocení bakalářské práce: 
 
 Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů: 68 

 
 Slovní hodnocení: 
 Student Miroslav Kadlec zpracoval rešeršní bakalářskou práci, která se zabývá tématem, které je pro české jaderné 
 elektrárny více než aktuální. Po změně dodavatele jaderného paliva na JE Temelín, uvažuje o inovaci také jaderná 
 elektrárna Dukovany. Student zpracoval rešerši jaderných reaktorů různých generací a paliv, které dané systémy zej- 
 ména používají; stručně popsal obecný jaderný palivový cyklus; aktivity firem činných v oblasti výroby jaderného paliva; 
 a v závěru popsal moderní trendy ve vývoji jaderných paliv v souvislosti s plánovanými výzkumnými jadernými reaktory, 
 které představují pro současný jaderný výzkum největší (ale zároveň nejblíže realizovatelné) výzvy. 
 Práce obsahuje kompletní shrnutí problematiky, splňuje všechny body zadání. Práce, bohužel, ale zůstává na úrovni 
 základní rešerše a neobsahuje přesah a pokus o nějaký výpočet, analýzu, srovnání, nejde příliš do hloubky zadané 
 problematiky, některá zajímavá data jsou popsána v rámci jednotek vět, ačkoliv by mohla být rozpracována na něko- 
 lik odstavců. Studentovi se podařilo vychytat většinu překlepů a věcných připomínek vedoucího práce, výsledný 
 produkt je tedy dobře přehledný a čtivý, snížené hodnocení je tedy způsobeno zejména malým rozsahem a jistou 
 povrchností práce. Drobnou slabinou je také literatura – student zpracoval velké množství zdrojů dat, které v práci zod- 
 povědně cituje, ve většině případů se však jedná o nerecenzované on-line zdroje; podařilo se mu sice vyhnout cito- 
 vání wikipedie, nicméně velmi často cituje populárně naučný, firemní nebo denní tisk. Práci přes uvedené výtky 
 doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupně 2,5 – uspokojivě (D). 
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