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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

10 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

36 

5. Celkový počet bodů 94 

Návrh otázek k obhajobě

1. Proveďte krátké srovnání příčin a následků havárií JE Fukušima – Daiiči a JE Černobyl.

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Autorka si v práci klade za cíl provést analýzu a zhodnocení havárie jaderné elektrárny Fukušima – Daiiči a
její dopad na havarijní připravenost v České republice.  Za tímto účelem shromáždila značné množství
dostupných informací a materiálů. Na tomto místě bych rád ocenil zmínění připravované novely
„Atomového zákona“, kde je část ustanovení připravována s ohledem na zkušenosti vyplývající z havárie JE
Fukušima – Daiiči. Autorka se v práci musela vyrovnat se skutečností, že část informací nebyla z důvodu
utajení, popř. obchodního tajemství dostupná.
Práce je logicky uspořádaná, autorka postupuje od obecně známých faktů, přes poznatky a údaje získané
sběrem dat, k vlastním hodnocením a závěrům.
V úvodní teoretické části jsou uvedeny informace o vybraných haváriích jaderných zařízení ve světě i
bývalém Československu. Detailněji je pak proveden rozbor havárie JE Fukušima – Daiiči. V praktické části
je provedena analýza dopadů havárie JE Fukušima – Daiiči do oblasti havarijní připravenosti, jaderné
bezpečnosti a radiační ochrany v České republice, včetně zhodnocení míry implementace opatření
vyplývajících se zátěžových testů.
V diskusi pak autorka dosažené výsledky porovnává mezi sebou a kriticky hodnotí. V závěru je uvedeno
přehledné shrnutí celé práce.
Práci hodnotím známkou výborně a doporučuji k obhajobě.
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