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 Celkové hodnocení diplomové práce: 
 
 Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů: 96 

 
 Slovní hodnocení: 
 Diplomant Tomáš Žák zpracoval diplomovou práci na velmi aktuální téma, které se věnuje opatřením souvi- 
 sejících s jadernou bezpečností, které jsou plánovány na našich jaderných elektrárnách po tzv. zátěžových 
 testech (veřejnosti spíše známy pod označením stress-testy). Jedná se o úpravy, které v reakci na havárii 
 v jaderné elektrárně Fukušima-Daiči, umožní stávajícím jaderným elektrárnám jít za hranice projektované 
 jaderné bezpečnosti a připravit opatření na velmi nepravděpodobné nehody. Student se zabýval jedním z těch- 
 to opatření, a to zajištěním napájení v případě velkých nehod, kdy standardní projektová řešení nepostačují 
 tak, jako se to stalo před 2 roky v Japonsku. Student pracoval na práci pod vedením externího konzultanta 
 z firmy UJV, divize ENERGOPROJEKT Praha, pravidelně konzultoval v Praze i v Brně a zúčastnil se tematické 
 zahraniční praxe v Ruské federaci. 
 Práci považuji jak po odborné, tak po obsahové a stylistické stránce za zdařilou a velmi přínosnou, jak pro diplo- 
 manta a jeho další práci, tak pro jadernou komunitu v ČR. Díky tomu, že práce velmi přehledně a komplexně 
 shrnuje problematiku jaderné bezpečnosti a zejména ochrany do hloubky, bude jistě využita následovníky pana 
 Žáka jako studijní materiál, dovedu si představit i možné využití částí práce při výuce. K práci mám drobné výtky 
 týkající se používání velkého množství zkratek, mnohdy i na místech, kde by je bylo vhodné rozepsat, k používání 
 „anglikanizmů“ typu „Fukushima“, apod., a v malé míře i k některým kostrbatým větným spojením. 
 Přes tyto drobné výtky je možno konstatovat, že práce je na dobré úrovni, student splnil zadání v plném rozsahu, 
 práci doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm výborně – A. 
 
 Ing. Karel Katovský, Ph.D. 
 Vedoucí diplomové práce 
 Přikládám hodnocení externího konzultanta, Ing. Jana Anděla z UJV Řež, a.s.: 

Diplomant se ve své práci zabýval tématem, které je velmi aktuální a pro které nejsou dosud k dispozici referenční a standardní  
řešení, ani jasné požadavky dané legislativou a předpisy (ČR, mezinárodní).  
Diplomantovi byly poskytnuty poklady z reálných projektů, které jsou v současnosti připravovány. Diplomant ukázal dobrou  
schopnost orientace v těchto podkladech a správně je používal pro plnění zadaného tématu. Diplomant navrhl několik variant  
opatření, provedl jejich zhodnocení a zvolenou variantu podrobněji rozpracoval v souladu se zadáním diplomové práce a pokyny 
vedoucího. 
Diplomant pracoval samostatně, s přiměřenou mírou konzultací jak s profesními specialisty elektro, tak souvisejících profesí. 
Diplomant splnil všechny hlavní úkoly zadaného tématu. 
Přínosem diplomové práce je systematický přístupu k řešení nadprojektových havárií z pohledu funkce elektrických systémů.  
Návrh respektuje stávající řešení JE, uvádí a hodnotí jeho funkce z pohledu využitelnosti pro zvýšení robustnosti hloubkové ochrany  
a navrhuje i nová řešení. Tato oblast by vyžadovala hlubší propracování, které by ale zjevně přesáhlo obvyklý rámec diplomové  
práce. 
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