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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Problematika materiálové odolnosti solných reaktorů je dlouhodobě řešené téma, které je v tomto případě doplněno o nové 
technologie aditivní výroby. Z důvodu nízkých zkušeností v této oblasti je nutné významnou část práce podložit na vlastních 
poznatcích a experimentech vyžadujících přesné hodnocení výstupů a jejich následné zpracování do bakalářské práce. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady 
a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Za účelem úplného splnění zadání by bylo vhodné, aby byly body jednoznačně odděleny a nedocházelo k jejich překryvu, 
jako se stalo u bodů 1) a 2). Ve zbytku práce se již student drží jednotlivých bodů ve velice dobré kvalitě zpracování.  

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Bakalářská práce je z hlediska zvolených bodů a jejich posloupnosti zvolena správně. Počáteční zaměření na představení 
solných reaktorů, probíhajících výzkumů a metod aditivních technologií vytváří vhodný úvod pro následnou experimentální 
část. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student vhodně využil podklady z odborné literatury a podkladů při teoretické i experimentální části práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bakalářská práce je velice čtivě napsána a teoretická část obsahuje širokou škálu informací vztahující se k současnému stavu 
výzkumu v oblasti solných reaktorů a technologií využívaných v aditivní výrobě. Může tak sloužit jako vhodný zdroj informací 
pro další čtenáře, kteří se aditivními technologiemi v oblasti solných reaktorů chtějí věnovat. Teoretická část je následně 
doplněna o možné budoucí využití aditivních technologií v oblasti solných reaktorů se zaměřením na jejich degradaci 
v průběhu času za působení vysokých teplot. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Student využil 57 zdrojů, což je pro práci daného rozsahu dostatečné množství. Zdroje obsahují vědecké publikace i online 
zdroje.  



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni 
a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Výborná bakalářská práce, která je užitečná nejen pro svou teoretickou hodnotu, ale i pro možné uplatnění ve výrobě 
komponent pro solné reaktory. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Bakalářská práce je věnována velice aktuální problematice, jejíž význam bude stoupat s vývojem reaktorů 
IV. generace, u kterých lze očekávat využití nových technologií, jakými jsou právě aditivní metody výroby 
komponent. Student bakalářskou prací prokázal znalosti aditivních technologií a v rámci experimentální práce byly 
objeveny možné nedostatky aditivních technologií oproti konvenční výrobě komponent. Jedinou výtkou směrem ke 
studentovi může být nedostatečné oddělení úvodního bodu, které ale v dalších částech nebylo opakováno. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Otázky pro studenta: 

1) Jakým způsobem se liší IV. generace reaktorů a malé modulární reaktory (SMR)? 
2) Je aditivní technologie vhodný výrobní proces i pro nekusovou výrobu? 
3) Jaká opatření můžeme využít za účelem snížení úbytku legujících prvků? 
4) Jaké chování materiálu lze očekávat po vyčerpání chromu? 

 
 
 
Datum: 20.6.2022       Podpis: Lukáš Novotný 


