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Návrh schématu zajištěného napájení jaderného bloku pro řešení projektových 
i nadprojektových havárií 

 

 Celkové hodnocení diplomové práce: 
Hodnocení je provedeno dle otázek v dopise Ústavu elektroenergetiky zn. 78/18320/2013 z 3. 6. 
2013. 

 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Předložená práce zadané téma splnila a v úrovni odpovídající diplomové práci úkoly vyřešila.  
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí 

práce, případně jejich úplnosti? 
Práce je v návaznosti na zadání dobře strukturována. Postup a logické souvislosti řešení jsou 
zřetelné a srozumitelné. Je provedena dostatečná teoretická příprava, čerpaná ze studijních 
materiálů a literatury, interpretace je korektní a správná. Návrhy řešení vyžadované zadáním 
odpovídají stanovené koncepci.  
 
3. Jiné poznatky, kritické připomínky? 

V některých kapitolách se vyskytly drobné nepřesnosti, které neovlivňují celkovou kvalitu práce. 
Příkladem může být v kap 5.1 popis funkce SHNČ. Toto čerpadlo doplňuje vodu do okruhu 
parogenerátoru, nikoli do turbíny, což lze chápat jako překlep. 
 
4. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

Téma diplomové práce se v současné praxi vyvíjí a opatření se postupně realizují v praxi. 
V závěrečných kapitolách práce jsou navrhována některá řešení, zejména zdroje, která dosud 
nebyla použita. Současně provedené hodnocení předností a nedostatků navrhovaných variant 
samo o sobě naznačuje možnosti uplatnění. Základními správně chápanými kritérii je investiční 
náročnost a včasná dostupnost opatření při jeho naléhavé potřebě.     
 
5. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Podklady a prameny pro zvládnutí zadané problematiky jsou obsáhlé, zejména proto, že se 
nevyskytují v centralizované podobě. Jsou s větší či menší vzájemnou návazností obsaženy 
v  tuzemských i mezinárodních předpisech, projektech, návodech, literatuře, atd. Obsah 
diplomové práce prokazuje, že žádný z důležitých pramenů pro její zpracování nebyl opominut, 
neboť obsahově práce pokrývá téma a odpovídá současné realitě.  
 
6. Hodnocení formální stránky 

Standardní a vyhovující, odpovídá technické praxi. 

 



 
 
  
 
 
 

Předloženou diplomovou práci  doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů:  95 

 
 Slovní hodnocení: 

 Diplomová práce shrnula a přehledným způsobem uspořádala neopominutelné aspekty řešení 
neprojektových havárií, vyplývající ze současného stavu legislativy, návodů a projektů Jaderných 
elektráren. Práce provedla rozbor řešení a navrhla potencionálně realizovatelná variantní opatření, 
vč. jejich zhodnocení. Správně bylo diplomantem pochopeno, že návrh elektrického schématu 
vyžaduje rozsáhlé zpracování technologických, režimových a bilančních požadavků, při dodržení 
potřebné spolehlivosti řešení a celkové realizovatelnosti. 

 

 Otázky k obhajobě: 

 Uveďte základní kritéria, která jsou neopominutelná při dimenzování zdroje typu dieselgenerátor, 
pro použití dle zadání diplomové práce. 
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