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 Slovní hodnocení:  

 Tématem diplomová práce Bc. Josefa Svobody jsou možnosti využití thoria v jaderné energetice současnosti. Úkolem 
studenta bylo zpracovat rešerši současného výzkumu a vývoje jaderného paliva s obsahem thoria zejména se zaměřením 
na využití v lehkovodních jaderných reaktorech, provedení analýzy specifik thoria, zhodnocení výhod a nevýhod oproti 
uranovému palivu, provedení diskuze o vlivu thoria z pohledu tepelné vodivosti a zejména vytvoření modelu lehkovodní 
reaktorové mříže ve výpočetním programu MCNP, na kterých měly být provedeny návrhy inovovaného jaderného paliva 
s obsahem thoria. 
 Diplomová práce obsahuje 72 stran včetně příloh, na kterých postupně v pěti kapitolách zpracovává velice přehledně 
problematiku thoria a thoriového paliva.  
 Nejdříve se práce zabývá samotným thoriem, shrnuje pozitivní i negativní vlastnosti thoria, srovnává thorium s uranem 
z pohledu využití paliva v jaderných reaktorech. Dále je velmi přehledně zpracován současný stav výzkumu thoria v rámci 
palivového cyklu v jaderných elektrárnách ve světě, jsou popsány historické milníky, a také použitelnost thoria v různých 
reaktorech podle typu reaktoru.  
 V další části práce je popsán výpočetní program MCNP, resp. MCNPX, jsou namodelovány palivové proutky 
v lehkovodním reaktoru a jsou provedeny výpočty multiplikačního faktoru v průběhu vyhořívání paliva v jaderném reaktoru. 
Všechny výsledky jsou přehledně shrnuty a popsány.  
Cíle práce jsou bez výjimky splněny. Diplomová práce odpovídá v plném rozsahu zadání. Práci fakticky nelze nic vytknout, 
celá problematika je popsána velice obšírně a detailně, od počátečního úvodu, přes fyzikální vlastnosti thoria, použitelnost 
thoria až po model uran-thoriového palivového proutku a provedené neutronové výpočty s tímto modelem.  
Z práce je velmi patrné, že se student zamýšlel nad výsledky, které z výpočtů vycházely. Nad získanými výsledky jsou 
provedeny logické úvahy a závěry nejsou překotné, avšak jsou vyvozeny s rozmyslem.  
Pokud jde o formální stránku diplomové práce, je možné konstatovat, že jazyk práce je poněkud méně formální, nicméně 
tento styl dělá práci naopak velmi čtivou, a proto bych ani přes tento nedostatek nesnižoval hodnocení práce. V práci se 
vyskytuje pouze několik drobných překlepů. Diplomovou práci je možné použít jako odrazový můstek pro další práci na 
thoriovém palivu a také jako studijní materiál pro studenty jaderných oborů, kteří se budou zajímat o palivový cyklus jaderné 
elektrárny.  
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, ucelenému přehlednému a velice kvalitnímu zpracování tématu thoriového 
paliva v této diplomové práci, jsem přesvědčen, že se jedná o velmi zdařilou diplomovou práci, a proto ji doporučuji 
k obhajobě a hodnotím klasifikací A (výborně). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Otázky k obhajobě: 

 Domníváte se, že bude možné thoriový cyklus v budoucnu opravdu efektivně využívat? Které nejhorší technologické 
problémy bude nutné vyřešit? Dokážete odhadnout, zda je možné již nyní stanovit potenciálně nejhorší problém při zavádění 
thoriového paliva? 
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