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 Celkové hodnocení diplomové práce: 
 
 Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů: 91. 

 
 Slovní hodnocení: 
 Student vypracoval výpočetně orientovanou diplomovou práci zaměřenou na problematiku jaderné bezpečnosti, 
 konrétně bezpečnosti jaderného paliva. Jedná se o problematiku velice důležitou z hlediska provozu jaderných 
 elektráren i z hlediska ekonomiky a efektivního využívání jaderného paliva. Po událostech na JE Fukušima 
 je těmto otázkám věnována větší pozornost a jejich řešení získalo na důležitosti. 
 
 Práce se věnuje testování jaderného paliva na výzkumných jaderných reaktorech, měření testovaných parametrů 
 a výpočetním simulacím měřených veličin. Student měl přístup k měřením provedeným zejména na výzkumném 
 reaktoru v Haldenu a k německému výpočetnímu kódu TRANSURANUS, který patří k jednomu z celosvětově  
 nejuznávanějších simulačních kódů z oblasti termomechaniky paliva a procesů vyhořívání. Velkým přínosem práce  
 je srovnání vypočtených a reálně naměřených hodnot, které najde své praktické využití. 
 
 Student zpracoval povedenou rešerši z oblasti výzkumných jaderných reaktorů a z oblasti měření fyzikálních veličin 
 během ozařovacích experimentů a po nich. Definoval bezpečnostní kritéria, popsal výpočetní kód a základně i 
 teoretické fyzikální modely, které kód využívá. Popis je dostatečně pochopitelný, nicméně se domnívám, že popisu 
 teoretického matematického a fyzikálního základu problematiky by mohlo být provedeno podrobněji. 
 
 V praktické části student provedl simulaci čtyř základních experimentů, provedl srovnání s měřenými daty a 
 výsledky prezentoval v grafech a tabulkách a základně shrnul v diskuzi. Rozbor výsledků a jejich podrobná analýza 
 by mohla být obsáhlejší. 
 
 Formální stránka práce je dobrá a odpovídá technickému odbornému textu, některé formulace jsou poněkud kostrbaté 
 a z textu je cítit čerpání z anglicko-jazyčných zdrojů. Toto nicméně nesnižuje dobrou formální úroveň práce. 
 
 Velice oceňuji, že student dokázal i přes absenci hlubších jaderně fyzikálních základů z výuky na FEKT zvládnout 
 pochopení problematiky, naučil se pracovat se složitým mohutným výpočetním kódem a vypracoval odborně 
 kvalitní diplomovou práci užitečnou pro praxi, mj. i na našich jaderných zařízeních. 
 
 Konzultantem práce z praxe byl Mgr. Jan Klouzal z UJV Řež, a.s., jehož vyjádření k práci přikládám. 
 
 Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou A. 
 Ing. Karel Katovský, Ph.D. 
 Vedoucí diplomové práce 
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Celkové hodnocení diplomové práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Celkový počet bodů: 91. 

Slovní hodnocení: 
Práce je zaměřená na oblast spolehlivosti palivových proutků LWR. Cíly práce bylo popsat spojitost mezi 
projektovými a bezpečnostními kritérii paliva energetických reaktorů, studiem termomechanického chování 
paliva ve výzkumných reaktorech a modelováním ve výpočetních kódech, včetně rozboru vybraných 
experimentálních dat a srovnání jejich výsledků s predikcemi kódu TRANSURANUS, který je nasazen na JE 
Dukovany (EDU) i JE Temelín (ETE). 
Provedený rozbor bezpečnostních a projektových kritérií je kvalitní, i když je patrné, že tato část práce byla 
napsána jako první a již nebyla upravována v návaznosti na zkušenosti z provedených výpočetních analýz 
(chybí diskuze, co a zejména nakolik přesně je možné modelovat současnými kódy). 
Velmi detailně je zpracovaná oblast popisující experimentální techniky. Zde je třeba se zdůraznit, že se autor 
práce zúčastnil letní školy pořádané v rámci OECD Halden Reactor Project a získal tak unikátní informace 
nejen z této oblasti. 
Rozsáhlá výpočetní část velmi dobře dokumentuje provedené srovnání experimentálních dat s vlastními 
výpočty kódem TRANSURANUS a drží se definovaného cíle - využít získané poznatky k posouzení, zda jsou v 
současnosti používané modely vhodné k posouzení vsázek ETE a EDU. Autor se během krátké doby naučil 
pracovat s kódem TRANSURANUS (netriviální záležitost vzhledem k letitosti kódu a náročnosti připravit vstupy 
a zpracovat výstupy). Jediná má výtka v této oblasti se týká toho, že před vlastními výpočty měl být uveden 
stručný popis použitých variant modelů kódu to, čím se fyzikálně liší (např.: model napuchání paliva "18" vůbec 
nezahrnuje vliv plynných produktů štěpení, model "20" ho zahrnuje empirickou korelací a "model 1" je plně 
mechanistický a popisuje současně uvolňování plynných produktů štěpení i napuchání). Čtenář, který kód 
TRANSAURANUS nezná, se pak může ztrácet v množství použitých zkratek názvů modelů a vstupních 
parametrů.  
I přes zmíněné drobné nedostatky hodnotím práce velmi kladně a to i díky jejímu přínosu pro konkrétní využití 
kódu TRANSURANUS na českých JE. 
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