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 Celkové hodnocení bakalářské práce: 
 
 Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů: 49. 

 
 Slovní hodnocení: 
 
 Studentka Tamara Konopová má zájem o jadernou energetiku od počátku studia třetího ročníku, aktivně se účastnila 
 seminářů i dalších nepovinných akcí. Zastupovala náš ústav na česko-francouzské zimní škole o jaderném palivovém 
 cyklu a také se zúčastnila exkurze CENEN na vyřazenou elektrárnu Greifswald v Německu. Byla již také přijata na mezi- 
 národní letní školu do Joint Institute for Nuclear Research v Dubně. Bezesporu je nadějnou studentkou s potenciálem 
 na vědecko-výzkumnou nebo i průmyslově orientovanou odbornou práci. Téma pro slečnu Konopovou bylo zvoleno 
 v souladu s potřebami „jaderné“ skupiny řešit problematiku jaderného paliva, která je předmětem závazků UEEN v pro- 
 jektu CANUT (Centre for Advanced Nuclear Technologies). Studentka, bohužel, nepřistupovala k řešení své práce 
 příliš aktivně, jevila pouze sporadický zájem o konzultace a na praktickou výpočetní část své práce vyčlenila až závěrečné 
 dva týdny vymezeného času. Práce je tedy značně nevyrovnaná a obsahuje mnoho chyb. Pro studentku se jedná sice  
 o novou problematiku, výpočty jsou značně složité, avšak pro účely bakalářské práce nebylo cílem provést nějaké  
 extrémně složité analýzy. Je proto pochopitelné, že studentka udělala ve výpočtech chyby, za neomluvitelné je však nutno 
 považovat fakt, že tyto evidentně chybné výsledky ve své práci prezentuje. Práci k tomu, aby ji bylo možné považovat za  
 hezkou bakalářskou práci nechybí mnoho, výpočty stačí přepočítat bez chybného zadání a znovu vynést, doplnil popisy, 
 analýzy grafů a celkově práci „doladit“. Domnívám se, že se nejedná o více než 14 dní práce. Vzhledem k tomu, že  
 studentka má zájem o další práci v jaderné oblasti, považuji za vhodné, aby její práce byla kvalitnější než ta, která  
 byla nyní odevzdána. 
 
 Vzhledem k výše uvedenému doporučuji bakalářskou práci slečny Tamary Konopové k dopracování a opravě chyb a 
 navrhuji klasifikaci F (nevyhovující). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Karel Katovský, Ph.D. 
 Vedoucí bakalářské práce 
 Informační centrum VUT - Apollo: 06.06.2016 00:42 
 


