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 Celkové hodnocení diplomové práce: 
 
 Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů: 75. 

 
 Slovní hodnocení: 
 
 Diplomová práce pana Bc. Lubomíra Ludvíka je prací zadanou přímo z průmyslové praxe a zadanou na základě 
 nutnosti řešení aktuálního problému v provozu. Konzultanty práce byly kolegové Ing. Miroslav Trnka z Elektrárny Dukovany 
 z firmy ČEZ, a.s. a Ing. Martin Blaha z firmy TES, s.r.o. Téma bylo zadáno z iniciativy Elektrárny Dukovany, která 
 na podzim roku 2015 řešila problém s potenciální nutností najíždění a odstavování jaderných bloků bez interního zdroje 
 páry. Cílem diplomové práce pana Ludvíka tedy bylo navrhnout postup najetí bloku v takovémto případě, tedy bez 
 externího zdroje páry. 
  Student se s problematikou popasoval se ctí a dokázal se vyrovnat i se závěrem, že cíle práce vlastně nelze dosáhnout, 
 jelikož již v průběhu práce dospěl k tomu, že najetí bloku bez externího zdroje páry není možné. Tento závěr kolega 
 Ludvík vyřešil tak, že v závěrečné kapitole navrhl zbudovat plynovou kotelnu a navrhl její parametry Student svoji práci 
 konzultoval, jak se mnou, tak s odborníky z praxe, v některých obdobích intenzivněji, v některých méně často. Vlastní 
 text práce sestavoval s v závěru vymezeného času. 
  Za velký přínos práce považuji fakt, že se studentovi podařilo velmi dobře pochopit detaily procesů probíhajících na 
 jaderné elektrárně, a to nejen z technického pohledu, ale i z pohledu limitů a podmínek bezpečného provozu, legislativních 
 omezení, nutností provádění testů apod. Přínosem práce je i závěr, který může být podpůrným stanoviskem pro zodpo- 
 vědné pracovníky Elektrárny Dukovany při rozhodování o výstavbě nového externího zdroje páry.  
  Student také přehledně zpracoval problematiku provozních režimů jaderného bloku, spouštění, odstavování, fyziku 
 zbytkového vývinu tepla; provedl analýzu dalších zdrojů tepla v primárním okruhu a následně zpracoval reálná provozní  
 data z průběhu 29. cyklu třetího bloku EDU. Tato část práce je unikátní a velmi přínosná. 
  Práce je relativně stručná, nicméně konstatuji, že cíle práce byly splněny. 
 
  Za slabiny práce považuji již zmíněnou přílišnou stručnost – práce je inženýrsky dobře zpracována a jako technická 
 zpráva by jistě obstála bez problémů, jako studentská závěrečná práce by mohla obsahovat poněkud obsáhlejší teo- 
 retický úvod, obsáhlejší rešerši, stejně tak i komentáře obrázků, grafů a tabulek by mohly být rozšířenější. S touto výtkou 
 souvisí i další, a to k používání referencí – práce se s ohledem na zaměření opírá zejména o praktické zdroje, které jsou 
 citovány správně, nicméně poněkud sporadicky. Text místy vykazuje i některé slohové a gramatické nedostatky. 
 
 Závěr posudku konstatuji, že student Lubomír Ludvík odvedl dobrou inženýrskou práci, splnil cíle zadání a vypracoval 
 diplomovou práci, kterou doporučuji k obhajobě. Vzhledem k výše zmíněným nedostatkům však navrhuji hodnotit práci 
 stupněm C (dobře; 2-). 
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