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 Název bakalářské práce: 
 
 Model vyhořívání jaderného paliva v průběhu palivové kampaně 

 

 Celkové hodnocení bakalářské práce: 
 
 Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů:  91 – A. 

 
 Slovní hodnocení: 

 
Student Luděk Smola vypracoval bakalářskou práci zaměřenou na stěžejní provozní vlastnost jaderného paliva, tj. jeho 
postupné vyhořívání. V práci definoval teoretický úvod do této problematiky, popsal fyzikální procesy probíhající 
v jaderném palivu během ustálené palivové kampaně, převedl tyto procesy do diferenciálních rovnic, naučil se pracovat 
v prostředí MAPLE a vypracoval modely. Věnoval se použitým zjednodušením fyzikálního modelu, který postupně v práci 
zpřesňuje. Věnuje se i problematice jaderných dat a účinných průřezů. Velmi oceňuji, s jakým nadšením student pracoval, 
průběžně konzultoval, obratem zapracovával do modelů úpravy a různá vylepšení, nelekl se složitých diferenciálních 
rovni ani relativně neznámé fyzikální problematiky. Pracoval průběžně a práci vypracoval s dostatečným předstihem před 
konečným termínem. 
 
Student používá různé podložené zdroje literatury, česko- i cizo-jazyčné, odborné články, knihy, on-line zdroje. Práce je 
formálně zpracována na dobré úrovni, student měl snahu věnovat se detailům úpravy své práce – pečlivě zpracoval 
seznam zkratek a označení, obrázky i tabulky, jasně formuloval závěry. Práce i modely jsou tvořeny modulárně, umožňují 
tedy pokračování a průběžné doplňování jevů a rovnic a dovedení modelu do „dokonalosti“. Práce bude využita při výuce. 
 
Při závěrečné kontrole, bohužel, unikly některé chyby v zápisu rovnic. Je to velká škoda, jelikož tyto chyby jsou 
způsobeny pouze zápisem a v modelu se nevyskytují. Čtenář tak může získat dojem, že jsou chybné. 

 
Práci doporučuji k obhajobě, považuji ji za přínosnou a přístup studenta k řešení za příkladný. Vzhledem k výše 
uvedenému nedostatku hodnotím práci pouze 91 body, hodnocením výborně – A. 
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