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 Celkové hodnocení bakalářské práce: 
 
 Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů:  82. 

 
 Slovní hodnocení: 

Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu a aplikaci zjednodušeného modelu dlouhodobé kinetiky jaderného reaktoru; 
v aplikační části práce je představena populárně zajímavá myšlenka nasazení MOX paliva do reaktorů dukovanské 
elektrárny. V teoretické části autor práce rozebírá základy reaktorové fyziky a uvádí čtenáře do problematiky paliva 
jaderných tlakovodních reaktor, se zohledněním fyzikálních aspektů paliva MOX. Teoretická část dobře splňuje požadavky 
zadání, místy ho výrazně přesahuje (zvláště co se týče úvodu do jaderné fyziky) a dá se tak konstatovat, že autor splnil body 
zadání 1 a 2. V praktické části práce obsahuje zjednodušený jednogrupový model dlouhodobé kinetiky, napsaný v prostředí 
MAPLE. Práce zajímavým způsobem dokumentuje postupný vývoj modelu, kdy autor sám u prvních výsledků identifikuje 
nedostatky a postupným vylepšení kódu se je snaží odstranit. S ohledem na přijatá zjednodušení lze konstatovat, že byl 
splněn i poslední bod zadání.  
Veskrze pozitivní obsah práce však je snížen několika nedostatky, převážně formálního charakteru. Nemile působí chyby ve 
vzorcích 4.7, 5.9 a 5.13, byť v modelu v MAPLE jsou vzorce správně; zvláště v druhém a třetím případě je odhalení chyby 
pro čtenáře netriviální neboť autor vynechává popis vzorců 5.2-5.10 a 5.13. Ten by sice byl zdlouhavý, ale v případě popisu 
modelu je nutný – jedná se o jádro modelu, které vyžaduje detailní popis. Tyto matoucí nedostatky jsou ovšem umocněny 
absencí zdrojů informací a obecně slabší citační politikou celé práce: byť je většina informací správně, práce neuvádí, odkud 
tyto informace čerpá. Například u odkazu na databázi JANIS chybí specifikace, která konkrétní knihovna byla použita pro 
určení účinných průřezů; obr. 4.3 a 5.2 se odkazují na dvě různé verze knihovny JEFF. Praktický rozdíl je sice zanedbatelný, 
ale práce tím postrádá konzistentní přístup k informačním zdrojům. Obdobně nejsou uvedeny zdroje k určení obohacení 
paliva, k neutronovému toku, tepelnému výkonu EDU, hmotnosti vsázky atp.  
V neposlední řadě práce obsahuje některá diskutabilní zjednodušení; nejviditelnějším je vypuštění štěpení U238 rychlými 
neutrony. Stěží lze autorovi vyčítat, že pro účely bakalářské práce používá pouze jednogrupový model, když navíc v textu 
jasně uvádí, že zanedbává všechny reakce s účinným průřezem pod 1 barn (účinný průřez pro štěpení U238 je ve velké 
části energetického spektra výrazně nižší než 1 barn); na druhé straně ale jím nastavený přístup iteračního vylepšování 
modelu hovoří pro postupnou eliminaci identifikovaných nedostatků. Zanedbání štěpení U238 rychlými neutrony snižuje o 
zhruba o 10% sumu účinných průřezů pro reakce na U238, což by vzhledem k množství jader U238 mohlo mít 
nezanedbatelný vliv. Jako detail působí skutečnost, že autor v práci silně, až nekriticky propaguje použití paliva MOX – ve 
skutečnosti je ale nasazení a využití paliva MOX na ústupu, zvláště po fukušimské havárii a poklesu cen uranu. Pro reaktory 
VVER pak nasazení paliva MOX nikdy nepřekročilo výpočtové benchmarkové studie; reálné nasazení je v blízkém horizontu 
velmi nepravděpodobné a dominantní dodavatel paliva pro reaktory VVER s jeho nasazením do výroby ani nepočítá.  
Přes všechny výše uvedené nedostatky práce splňuje zadání a lze jen pozitivně hodnotit vytvořený matematický model 
dlouhodobé kinetiky, který převyšuje běžné požadavky kladené na bakalářskou práci.  
Práci hodnotím stupněm B.  

 
 
 
 



 
 
 
 Otázky k obhajobě: 

1) Přes nesporné fyzikální výhody dodnes k širšímu nasazení alternativních jaderných paliv (MOX, ReU, thorium) nedošlo. 
Pokuste se vysvětlit proč. 

2) Uveďte a popište korektní formulace rovnic 4.7 (počet srážek při moderaci neutronu) a 5.13 (zpřesněný stupeň výpočtu 
časové změny počtu jader Pu239). 

3) V kapitole 5.3 uvádíte, že hustota neutronového toku Φ v průběhu kampaně v důsledku kompenzace reaktivity roste; 
pokuste se v rovnici 5.12 ukázat, který člen se musí měnit, když P = konst., ale Φ roste. 
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