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 Studium nanomateriálů pro jejich použití v jaderné energetice a výzkumu 

 

 Celkové hodnocení bakalářské práce: 
 
 Předloženou bakalářskou práci  doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů: 92 (A) . 

 
 Slovní hodnocení: 
 

Student v rešeršní části předložené práce velmi přehledně a uceleně shrnuje současné poznatky v oblasti nanotechnologií, 

zejména jejich využití v jaderné energetice. Seznamuje nás také se základním rozdělením jednotlivých materiálů a stručně uvádí 

čtenáře do dané problematiky. Při rešerši používá úctyhodné množství zdrojů, se kterými pracuje dle citačních pravidel. Tato část 

práce může posloužit dalším zájemcům o studium nanotechnologií pro rychlou a snadnou orientaci v oblasti a navíc odkazuje na 

další zdroje podrobnějších informací. 

V experimentální části práce se student věnuje dosud neprozkoumané oblasti vlivu nanokompozitů na neutronovou bilanci a 

jejich potenciálnímu využití jako moderátoru tepelných reaktorů. Samotný experiment byl navržen dobře, i když použití 

nanokapaliny ve formě směsi vody a nanomateriálů by bylo více vypovídající. Experiment přináší náměty a cenné poznatky pro 

další studium v dané oblasti. 

Práce odpovídá zadání v plném rozsahu, vyjma části bodu 3, kdy se student kromě vlivu nanomateriálů na průchod neutronů měl 

také věnovat vlivu na průchod záření gama. Vzhledem k náročnosti a podrobnosti navrženého experimentu by splnění tohoto 

zadání bylo ale nad rámec bakalářské práce. 

Z hlediska struktury je práce členěna přehledně a uceleně. Jednotlivé části na sebe vzájemně navazují a text se dobře čte. Po 

formální stránce je až na drobné stylistické chyby napsána správně. 

Celkově práci hodnotím jako výbornou (A) a doručuji ji k obhajobě. 

 

 Otázky k obhajobě: 
 

1. V práci zmiňujete celou řadu studií o možném použití nanomateriálů jako chladiva / moderátoru jaderných reaktorů. Zmiňuje 

některá studie chování nanokapalin v primárním okruhu jako celku? Zajímá mě zejména možnost usazování nanočástic v 

technologii, tvorbě kalů v parogenerátorech, možné zanesení teplosměnných trubek, „připékání“ materiálu na stěny primárního 

okruhu a poškození pokrytí paliva. Přeci jen jde z mého pohledu o cizí předmět v technologii, i když velikosti v nanorozměrech. 

 



 

 

2. V experimentální části zmiňujete podobnost vlastností vody s parafínem. Existuje nějaká studie chování nanokapalin při 

dynamických procesech? Při proudění takové nanokapaliny reaktorem by nemusely být vlastnosti homogenní a to by mělo 

velmi negativní vliv na jeho řízení. 

3. Bylo z použitého nanokompozitu parafínu a nanotrubek poznat, jak moc je směs homogenní? Zmiňujete, že při tuhnutí k 

nehomogenitám došlo a dle mého názoru by takové nehomogenity mohly mít i značný vliv na výsledky experimentu. 
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