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 Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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Student Jan Smetana se dlouhodobě aktivně zajímá o jadernou energetiku, zejména z pohledu praktického zapojení do 
provozu dukovanských bloků. Pravidelně konzultuje, účastní se nepovinných seminářů, exkurzí i stáží. I přesto však 
soustředil svoji aktivitu na tvorbu bakalářské práce pouze do úzkých časových úseků v zimně a poté krátce před 
odevzdáním bakalářské práce. I když nemohu tento způsob práce podporovat, musím konstatovat, že se mu podařilo 
napsat čtivou, přehlednou bakalářkou práci, která bezpochyby splňuje cíle na ní kladené. Práce byla zadána ve spolupráci 
s Elektrárnou Dukovany, konzultantem z praxe byl vedoucí oddělení palivových vsázek Ing. Bajgl, pravděpodobně největší 
odborník na tuto problematiky v České republice. Student na lokalitě konzultoval a získal díky tomu data, potřebná pro svoji 
práci. Data přehledně zpracoval a analyzoval pomocí poskytnutého SW, vyvinutého na FJFI ČVUT. Tento program však 
v práci není příliš podrobně popsán, vzhledem k prezentovaným výsledkům by si teoretická část zasloužila rozšířit. 
V prezentovaném matematickém formalizmu došlo, bohužel, k drobným chybám, které nebyly během finální kontroly 
objeveny. Prezentované výsledky mají ale i tak svoji hodnotu, jedná se o názorná relativní srovnání popisovaných paliv. Na 
základě předložené práce musím konstatovat, že student má v sobě velký potenciál, a je třeba, aby jej uvolňoval průběžně, 
nikoliv pouze nárazově před odevzdáním práce. Jeho výpočty by v takovém případě mohly být využity v rámci výzkumných 
projektů řešených na UEEN. Moje hlavní připomínka k výpočtům směřuje k hodnocení paliv obsahujících vyhořívající 
absorbátory, pro něž je nutné použít modifikované modely výpočtu regeneračního faktoru. Tento fakt není v práci nijak 
komentován. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji na pomezí C a B. Vzhledem k chybějícímu teoretickému úvodu, 
popisu kódu „reaktor2004“ a komentáři k vyhořívajícím absorbátorům, které mohly být v případě systematičtějšího řešení 
práce zapracovány, však volím hodnocení dobře, C, 79 bodů. 
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