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 Přední konec palivového cyklu 

 Celkové hodnocení bakalářské práce: 
 
 Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů: 78 (C) 
 Slovní hodnocení:  
  
 Bakalářská práce pana Miroslava Sedláka se zabývá tématikou z oblasti jaderné energetiky. Zaměřuje se na velmi  
 důležitou část palivového cyklu jaderných elektráren, konkrétně na oblasti těžby uranu, jeho separace, obohacování, 
 konverze a částečně i fabrikace, tj. na tzv. přední část palivového cyklu. Zde je na místě zmínit drobnou připomínku  
 k názvu práce, který je nejednoznačný a vypadla z něj, bohužel, slova „jaderných elektráren“. Bakalářská práce je 
 zpracována přehledně, student postupuje logicky a deduktivně, postupně v práci naplňuje vytyčené cíle a v jejím zá- 
 věru prezentuje také jednoduchý výpočetní model, kterým dosáhl přesahu v rešeršním charakteru práce. Z tohoto 
 pohledu práce odpovídá zadání v plném rozsahu a souhrnně přináší čtenáři přehled o problematice výroby urano- 

vého paliva pro lehkovodní jaderné elektrárny. Práce tedy může najít své využití jako studijní materiál pro studenty  
jaderných předmětů, po revizi může sloužit i jako podklad při výuce. Práci i přes drobné výtky doporučuji k obhajobě. 

 V práci postrádám uvedení přesné definice přední části palivového cyklu, se kterou student pracoval. Různé zdroje 
 pracují s různými definicemi, bylo by vhodné ji specifikovat. Anglický překlad abstraktu je, bohužel, doslovným překla- 
 dem české verze a obsahuje nesprávné výrazy. Závěr práce je pouhým výčtem a popisem práce, nikoliv jejím zhodno- 
 cením. Student také nepohlídal formát záhlaví, které obsahuje různé řezy písma nebo začíná malým písmenem. Pou- 
 žívání „trojtečky“ na konci některých výčtů také není příliš obvyklé. Kvalita některých obrázků a také rovnic není sto- 
 procentní, došlo k mírnému rozmazání písma. Graf č.1 nemá popsané osy, černobílé obrázky na konci práce jsou 
 v tomto podání poněkud nepřehledné. Používání technických termínů není vždy konzistentní a přesné (lehkovodní  
 reaktory jsou označovány zkratkou VVER, uran 238 jako množinový izotop, fluorid amonný jako Amonium fluorid  
 (s velkým A). Kapitoly Vliv na životní prostředí a Ekonomika jsou příliš stručné, nicméně jejich podrobný popis jde za 
 rámec této práce. Také některé informace v rešeršní části nerespektují přesně současný stav využití technologií 
 ve světě (např. obohacovací metody). 
 Největší výtka k práci (a zároveň důvod pro sníženou klasifikaci) směřuje k použité literatuře a k práci se zdroji dat. 
 Student pro významnou část své práce cituje pouze neověřené zdroje typu wikipedie, nerecenzovaná periodika, 
 weby zájmových sdružení či firemní webové stránky. Literaturu cituje s chybami ve jménech autorů či nakladateli 
 publikace. U internetových stránek zásadně neuvádí datum citace. Pravděpodobně díky nekritickému přejímání  
 nerecenzovaných zdrojů se v práci vyskytují některé chyby, např. v chemických rovnicích reakcí uranových sloučenin. 
 Některá zásadní data, např. světové zásoby uranu nebo stav těžby ve světě, byla převzata ze sekundárních zdrojů 
 místo z některých hodnověrných databází. Uvádění citací za tečkou ukončující větu také nepovažuji za vhodné. 
 Práce je na rozmezí hodnocení 1 a 2, tyto nedostatky, bohužel, diskvalifikují jinak dobře napsanou bakalářskou práci na 
 hodnocení C - dobře. 
 Otázky k obhajobě: 

1) Vysvětlete, proč přírodní uran obsahuje právě tři izotopy, které uvádíte na str. 14. 
2) V prezentaci ukažte tabulku 10 největších uranových dolů na světě, v práci jich zmiňujete 11. 
3) Napište opravené rovnice č. 2, 9, 19, 20. 
4) Uvádíte, že „žlutý koláč“ je směs oxidů uranu. Je to pravda vždy nebo se jedná pouze o částečnou definici?  

Výsledný produkt chemické úpravy uranové rudy v Dolní Rožínce má jiné složení a také se hovoří o „žlutém koláči“. 
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