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 Slovní hodnocení: 
 Student Jiří Skalička předložil diplomovou práci zpracovanou na téma Využití nanotechnologií v jaderné energetice. 
 Jedná se experimentálně pojatou diplomovou práci zabývající se novým tématem, kterému dosud není celosvětově 
 věnována velká pozornost. Ikdyž nanomateriály pronikají do většiny oborů lidské činnosti, konzervativní pojetí jader- 
 né bezpečnosti neumožňuje rychlé nasazení nových materiálů do tohoto oboru, nicméně je třeba věnovat pozornost 
 možnostem, které nám tyto materiály nabízí v budoucnu a zejména na poli jaderného výzkumu. Student zpracoval 
 na úvod práce rešerši, v té se věnuje zejména vlastním nanotechnologiím; definuje různé druhy nanomateriálů, meto- 
 dy jejich výroby, jejich využití. Vzhledem k originalitě tématu se studentovi nepodařilo získat příliš mnoho materiálů 
 týkajících se využití nanomateriálů v jaderné energetice, shrnuje rešerši této problematiky pouze velmi stručně. Šíře- 
 ji se věnuje možnosti využití uhlíkových nanomateriálů jako prvků neutronové optiky, s využitím ve výzkumu a zejmé- 
 na v lékařství. Ověření vlastností studovaných studentem se věnuje také experimentální část práce, kdy student 
 navrhl a sestrojil měřící/ozařovací trasu, navrhl uspořádání a průběh experimentu a na závěr práce experiment (pod 
 vedením vedoucího a s pomocí kolegy Ing. Varmuži) provedl a zpracoval jeho výsledky. V celém průběhu práce na 
 diplomovém úkolu je třeba ocenit samostatnost a cílevědomost studenta, orientaci v problematice a odvahu zkoušet 
 nové věci. Pan Skalička konzultoval problematiku na různých pracovištích VUT i mimo ně, zařídil proměření nanovlá- 
 ken na mikroskopu atomárních sil, teoretické chování neutronů v nanovláknech konzultoval i na půdě Slovenské aka- 
 demie věd v Bratislavě. Výsledky experimentální práce jsou ovlivněny faktem, že se jedná o první podobné experi- 
 menty provedené na výzkumných reaktorech v ČR, jedná o experimenty z oblasti základního výzkumu. I přes nepříliš 
 vhodně zvolené ozařovací časy na reaktoru VR-1, byla základní data naměřena a připracuje se publikace do meziná- 
 rodního recenzovaného časopisu. 
 Student zpracoval velké množství různých typů literatury, zpracoval velké množství cizojazyčných dat a průběžně je  
 citoval v textu. Některé citace jsou uváděny nekonzistentně, zejména s ohledem na jména autorů, v textu by bylo 
 vhodné zdroje častěji citovat. Umisťování citací za tečkou ukončující větu nepovažuji za příliš správné. 
 Práce trpí některými standardními drobnými chybami, kontrole uniklo několik překlepů, slohových a stylistických chyb. 
 Práci doporučuji k obhajobě a i přes zmíněné nedostatky s ohledem k aktivitě a ke kvalitní práci, kterou student v prů- 
 běhu řešení odváděl hodnotím práci těsným A – výborně. 
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