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 Název bakalářské práce: 
 
 Studium zastruskování a otravy energetického jaderného reaktoru 

 

 Celkové hodnocení bakalářské práce: 
 
 Předloženou bakalářskou práci  doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů: 80 bodů – B 

 
 Slovní hodnocení: 

Študent Radek Janošek spracoval svoju bakalársku prácu do deviatich kapitol vrátane úvodu a záveru. Práca obsahuje 
teoretickú a výpočtovú časť. V teoretickej časti rozoberá študent najskôr obecné pojmy jadrovej a reaktorovej fyziky 
a následne postupuje k charakteristike konkrétnych prevádzkových stavov energetického jadrového reaktora. Vo 
výpočtovej časti autor jednak pokračuje v popisu xenónovej a samáriovej otravy, jódovej jamy, xenónových oscilácií 
a vplyvu zastruskovania jadrového reaktoru na prevádzkové režimy. Vedľa toho avšak uvádza i potrebný matematický 
a fyzikálny aparát a zavedené, resp. odvodené vzťahy využíva na vykreslenie v softvéri Maple. K jednotlivým výsledkom 
sa snaží uvádzať i komentáre. V závere práce autor vecne zhrňuje plnenie bodov zadania bakalárskej práce. 
Pri vypracovaní práce sa študent dopustil niekoľkých nedôsledností, ako príklad uvediem: 

- Bakalárska práca je písaná v prvej osobe množného a prvej osobe jednotného čísla. Odborné texty, kam spadá aj 
bakalárska práca, je vhodné písať v pasíve. 

- V práci na nachádzajú občasné preklepy, väčšinou vo vetnej interpunkcii. 
- V elektronickej verzii BP chýba v zozname použitej literatúry položka [15], na ktorú je odkazované na strane 43. 
- V prípade obrázkov 3-2 (strana 28) a 5-1 (strana 43) nie je uvedený zdroj, z ktorého sú prevzaté. 
- V zozname symbolov a skratiek (strana 12) je duplicita v označení – hustota vs. reaktivita. 
- Na strane 19 je preklep v tvrdení, že v prípade „koeficientu násobenia menšieho než NULA sa sústava nazýva 

podkritickou“. Avšak výraz keff < 1 je uvedený správne. 
- Rovnice v bakalárskej práci sú číslovane od (21.1), (21.2) a ďalej. 
- Časť grafov v BP by pre sprehľadnenie práce bolo asi vhodné uviesť do samostatnej prílohy. 
- V texte práce chýba referencia na program Maple. 

V rámci bakalárskej práci sa študent Radek Janošek zoznámil s pomerne rozsiahlou problematikou reaktorovej fyziky a 
prevádzkových stavov jadrových reaktorov. Snažil sa dôsledne uvádzať používane veličiny a odvodenia vzťahov, ktoré 
vykresľoval v Maple. Nepochybne splnil zadanie svojej bakalárskej práci bezo zvyšku. Pripomienky uvedené vyššie sa 
väčšinou týkajú formálnej stránky práce a vzhľadom na rozsah a náročnosť zvolenej témy nemajú uvedené nedostatky 
významný vplyv na výslednú kvalitu práce. Bakalársku prácu Radka Janoška odporúčam klasifikovať stupňom B – veľmi 
dobre. 
 Otázky k obhajobě: 

1. Z akých konkrétnych knižníc jadrových dát sú prevzaté hodnoty účinných prierezov? Napr. v tabuľke 3-1 na strane 32 
je uvedený účinný prierez pre štiepenie U-235 a k tomu „obecný“ odkaz na nástroj Janis. 

2. Na strane 22 uvádzate, že oneskorené neutróny majú priemernú dobu života 12 s. Na obhajobe prosím bližšie 
okomentuje rozdelenie oneskorených neutrónov do rôznych skupín.   
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