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 Název bakalářské práce: 
 
 Současný stav inspekcí palivových souborů na jaderných elektrárnách 
 ve světě 

 

 Celkové hodnocení bakalářské práce: 
 
 Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů:  69 – D. 

 
 Slovní hodnocení: 

Studentka vypracovala bakalářskou práci v rámci spolupráce UEEN s Centrem výzkumu Řež, se skupinou zabývající se 
hodnocením spolehlivosti jaderného paliva. Jedná se o perspektivní oblast související s jadernou bezpečností i ekonomií 
provozu a efektivitou využívání přírodních zdrojů uranu. Konzultantkou práce byla Ing. Martina Malá. Studentka již 
během řešení semestrálního projektu projevovala velký zájem o problematiku, pravidelně konzultovala, jak v Brně, tak 
v Řeži a účastnila se nepovinných exkurzí na jaderné provozy. Bohužel, během letního semestru její aktivita výrazně 
polevila a svoji bakalářskou práci dopisovala v samém závěru vymezeného času. Tento fakt se projevil na kvalitě 
předložené práce, která měla velký potenciál, jak z pohledu přehledového, tak z pohledu vlastního přínosu studentky. 
Z formálního pohledu práci chybí závěrečná kontrola – jinak si nedovedu vysvětlit velké množství chyb, včetně 
nesmrtelné hlášky firmy Microsoft o nenalezeném zdroji odkazů. Ponechání tohoto textu v tištěné verzi práce považuji 
za trestuhodné. Je opravdu škoda, že tyto nedostatky a nedotažené texty diskvalifikují práci studentky, která čerpala 
téměř zásadně z cizojazyčných zdrojů, věnovala studiu literatury obrovské množství času a získala velký přehled 
v problematice. Kvalita některých obrázků není dobrá a jejich umístění není vždy vhodné. Velmi podrobně je popsána 
kapitola týkající se vířivých proudů, kterou i odborníci z praxe zhodnotili jako velmi přínosnou. Studentkou vypracované 
návrhy na jejich použití při poradiačních inspekcích paliva na ETE vybízejí k rozpracování a mohou být potenciálním 
praktickým přínosem pro hodnocení spolehlivosti jaderného paliva na této jaderné elektrárně. Závěrem konstatuji, že 
studentka splnila zadání práce, která při dotažení mohla aspirovat na výborné hodnocení, nicméně v předložené verzi je 
ji nutné hodnotit na pomezí dobře až uspokojivě. Práci doporučuji k obhajobě, a i přes velké množství práce, které 
studentka vykonala, s přihlédnutím k tomu, že byla výsledná práce dokončena ve spěchu během několika dní, hodnotím 
práci stupněm D, uspokojivě, 69 bodů. 

 Ing. Karel Katovský, Ph.D. 
 Vedoucí bakalářské práce 
 Informační centrum VUT - Apollo: 13.06.2014 02:21 



 

 Vysoké učení technické v Brně 
 
 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  
 Technická 3058/10, 61600 Brno 16 

 

 Vyjádření konzultanta bakalářské práce 
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 Studentka: Michaela Fendrychová  
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 Název bakalářské práce: 
 
 Současný stav inspekcí palivových souborů na jaderných elektrárnách ve světě 

 

 Celkové hodnocení bakalářské práce: 
 
 Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů:   75/100 

 
 Slovní hodnocení: Studentka pravidelně konzultovala ze začátku, o směru své práce měla jasnou představu. 
Nicméně v závěru byly prioritou zkoušky, což je pochopitelné, čímž však práce utrpěla na kvalitě. Mám-li hodnotit 
pouze práci, nikoliv studijní výsledky, nemohu dát vice než 75 bodů. Výslednou práci jsem viděla, avšak obsahuje 
ještě mnoho nedodělávek. Byť by práce zasloužila vice času, přesto je její obsah kvalitní. Studentka projevila 
dobrou práci s textem I vůli se pohnout dale. Pokud by to studentka dotáhla do konce, práce by byla na výbornou. 
Pozitivně hodnotím kapitolu o vířivých proudech – pojetí této metody z elektrického hlediska je velmi vítané.  
Ke sníženému celkovému hodnocení se váží také chyby v textu, text nedotažený do konce.  
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