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Studentka Michaela Fendrychová zpracovala bakalářskou práci zaměřenou poradiační testování jaderného paliva na 
jaderných elektrárnách. Vypracovala bakalářskou práci rešeršního charakteru, kterou v závěrečné kapitole doplnila o návrh na 
vylepšení poradiačního testování jaderného paliva na Jaderné elektrárně Temelín. Předložená práce se zabývá rozsáhlým, 
ale také "citlivým" tématem ze strany provozovatelů jaderných elektráren i dodavatelů jaderného paliva. Práce nepokrývá celý 
rozsah zadání poradiačního testování jaderného paliva a je zaměřena pouze na lehkou vodou chlazené a moderované 
reaktory, které jsou provozované v České republice, převážně i v Evropě. 
Práce je logicky členěna, kapitoly na sebe dobře navazují a po revizi může být použita jako základní studijní materiál 
budoucích studentů se zájmem o jadernou energetiku.  
S ohledem na to, že se jedná o první ucelenou samostatnou práci studentky, tak je nutno ocenit nejen přehledné zpracování 
rozsáhlého tématu zahrnující metody poradiačního testování, ale zejména popsání vlivů (mechanických, fyzikálních, 
chemických) na poškozování jaderného paliva a uchovávání vyhořelého paliva. 
V práci se objevují nepřesné překlady odborných výrazů (např. vodovodní, jádro reaktoru, napájecí voda, oběhové čerpadlo, 
reaktorová nádoba, vyhořelé palivo) a používají anglické výrazy převzaté z literatury. Objevují se také nepřesnosti v popisné 
části (rozdíl mezi tlakovodním reaktorem západního a ruského typu - uspořádání parogenerátoru, dopad uniklých aktivních 
látek na ozáření personálu, vznik úsad, poškození palivového souboru versus pokrytí palivových proutků, spektroskopie 
versus spektrometrie, definice netěsnosti na pokrytí palivových proutků, predikce netěsných palivových souborů na základě 
poměru izotopů cesia, chemická versus radiační analýza, používání metody "sipping" na kontrolu netěsnosti pokrytí 
palivových proutků, používání metody vířivých proudů versus konstrukce palivových souborů, proutků).  Navržené řešení, 
vylepšení na Jaderné elektrárně Temelín, si zasluhuje podrobnější analýzu (použití vířivých proudů u klastrů versus 
palivových proutků, měření jednotlivých palivových proutků a vyhodnocení dat) a posouzení pro používání. 
Práce je s ohledem na šíři tématu na pomezí 1 a 2, ale zejména používání nepřesných výrazů a nedostatečné vysvětlení pro 
použití metody vířivých proudů je důvodem pro snížení hodnocení na dvojku, dobře - C. 

 
 Otázky k obhajobě: 

1. V práci popisujete rozdíl mezi tlakovodními reaktory, vysvětlete typ reaktoru a uspořádání primárního okruhu, aktivní zóny. 
2. Při popisu netěsností pokrytí palivových proutků uvádíte jejich metody. Můžete specifikovat rozdíl mezi chemickou a radiační 
analýzou a predikci netěsností na základě jejich analýz. 
3. Při popisu vlivu na poškození pokrytí palivových proutků uvádíte úsady a chemický režim. Můžete specifikovat podrobněji vliv 
na poškození palivových proutků. 
4. V práci navrhujete zlepšení poradiačního testování pokrytí palivových proutků metodou vířivých proudů. Prosím, vysvětlete, 
jak toto metodu (ve světě používanou laboratorně pro jednotlivé palivové proutky nebo za pomoci robotů pro palivové soubory) 
navrhujete používat na Jaderné elektrárně Temelín, její výhody a nevýhody, včetně jejího vyhodnocování. 
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