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 Název diplomové práce: 
 
 Provoz jaderného bloku na teplotním a výkonovém efektu 

 

 Celkové hodnocení diplomové práce: 
 
 Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů: 55. 

 
 Slovní hodnocení: 
 
 Student Jan Smetana je součástí „jaderné skupiny“ již od třetího ročníku svého studia. Byl nadšeným aktivním členem 
 skupiny, zúčastnil se mnohých akcí, exkurzí, stáží, seminářů... Vypracoval nadstandardní oceněnou bakalářskou práci. 
 Téma, na kterém pracoval v rámci své diplomové práce, bylo vypsáno vedoucím Oddělení plánování palivových vsázek 
 Odboru reaktorové fyziky Elektrárny Dukovany panem Ing. Bajglem. Jednalo se o výpočetní téma zaměřené na analýzu 
 relativně unikátní palivové kampaně 4. bloku EDU, kdy bylo nutno tento blok provozovat na výkonovém a teplotním 
 efektu nestandardně dlouhou dobu. Pro diplomovou práci byl firmou ŠKODA JS zapůjčen program MOBY-DICK a pan 
 Bajgl byl pro tuto práci konzultantem z praxe. 
  Během prvních etap řešení pan Bc. Jan Smetana dále aktivně o téma a o práci projevoval zájem, začal pracovat 
 s programem a získal data z konzultace na EDU. V letním semestru však, bohužel, ve své aktivitě ustal a práci vypracoval 
 až v závěru vymezené doby. Text vlastní práce dokončoval na poslední chvíli a vedoucí práce ani student sám tedy neměli 
 žádnou možnost provést závěrečnou korekturu práce. 
  Nakonec je pro mě jako vedoucího výsledná práce velkým překvapením – je až neuvěřitelné, co student dokázal provést 
 za výpočty a kolik dokázal zpracovat textu téměř bez konzultací. To také ukazuje na velký potenciál, který pan Smetana 
 měl a který zůstal nevyužit. Práce byla odevzdána v syrovém stavu, obsahuje překlepy, chyby ve formátování, 
 v odkazování, v gramatice i slohu. Práce ale i tak obsahuje 9 kapitol (na 72 stranách), 44 obrázků a 10 tabulek. 
 Je doplněna seznamem zkratek, který je však neúplný. Autor cituje 9 zdrojů, citační politika práce je pouze základní. 
 Rešeršní část je omezená, přehled problematiky ve světě chybí – z toho důvodu autor ani necituje žádné zahraniční 
 publikace, knihy, statě či články. Nicméně student provedl základní výpočty a analýzy provozu bloku, jak během celé 
 historie provozu elektrárny, tak se zaměřením na 28. cyklus 4. bloku. Zpracoval také teoretický úvod, popsal fyzikální 
 principy provozu na efektech i základy práce s programem MOBY-DICK. Zpracoval reálná naměřená data z provozu bloku 
 a dal je do souvislosti se svými výpočty. Formálně tedy základně splnil zadání své práce. Práce však od začátku do konce 
 působí nevyladěným a neukončeným dojmem a není možné i tedy označit za příliš přínosnou. Výpočetní model a provoz- 
 ní data mohou sloužit dále při výuce nebo studentovým následovníkům, bude nad nimi nutno ale ještě zapracovat. 
 
  Závěrem posudku konstatuji, že student Jan Smetana splnil zadání své práce a je možné ji tedy připustit a doporučit 
 k obhajobě. Vzhledem k tomu, že práce vykazuje mnoho nedostatků, vzhledem k pasivnímu přístupu studenta k práci a 
 vzhledem k nevyužití velkého potenciálu navrhuji práci hodnotit stupněm E (dostatečně, 3). 
 
 
 
 
 Ing. Karel Katovský, Ph.D. 
 Vedoucí diplomové práce 
 Informační centrum VUT - Apollo: 05.06.2016 09:23 
 


