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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Modifikace zařízení BESTH-2 pro experiment IVR 
Jméno autora: Ondřej Pašta 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: 12115 Ústav energetiky 
Vedoucí práce: Václav Dostál 
Pracoviště vedoucího práce: 12115 Ústav energetiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Hlavním cílem je návrh modifikace zařízení BESTH-2 pro experimenty ověřující možnost udržení taveniny 
aktivní zóny v tlakové nádobě jaderného reaktoru. Ve své podstatě se jedná pouze o návrh vhodného čerpadla 
na základě spočítaných tlakových ztrát a návrh výměníku pro lepší řízení průběhu experimentu. 

 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

Práce sice splňuje všechny body zadání, nicméně úroveň prezentace výsledků je na velmi nízké úrovni, která velmi 
komplikuje ohodnocení kvality. Výsledky nejsou dostatečně podloženy literárními zdroji. 

 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce E - dostatečně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student práci zpracovával ve spolupráci s odborníky z ÚJV Řež a na konzultace prakticky nedocházel. Před odevzdáním práce 
přinesl pouze jednu verzi práce, která obsahovala hlavně rešeršní část a navíc neobsahovala chyby, které se bohužel 
v odevzdané verzi objevily.  
 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Rešeršní část práce není příliš zdařilá a některá tvrzení jsou minimálně nepřesná.  Vlastní zacílení rešerše není příliš šťastné a 
nezaměřuje se na hlavní problematiku práce. Zcela chybí fenomenologický rozbor problematiky. Vlastní část návrhu 
modifikace experimentu je na mnohem lepší úrovni, ale je poměrně nepřehledná a špatně podložena vhodnými literárními 
prameny.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce F - nedostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je dostatečný, formální a jazyková úroveň je ale nedostatečná. V některých částech textu se zdá, že student 
použil automatický překladač a práci si pak pořádně nepřečetl. Výsledkem je, že některé věty nedávají smysl a jazyková 
úroveň je obecně kostrbatá. Největším problémem práce však je, že si student po výtisku práci nezkontroloval a čísla pod 
obrázky neodpovídají jejich citacím v textu, navíc ne všechny jsou z textu zmíněny. Díky tomu se práce stává zcela 
nepřehlednou a nesplňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Strukturování práce též není příliš logické a jednotlivé 
části práce neplní svůj účel. Práci je tak potřeba po formální stránce výrazně vylepšit. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací F - nedostatečně 
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. 
Zdroje, které student používá, nejsou v oboru těmi nejrespektovanějšími. Důvod jejich výběru není zdůvodněn. U mnoha 
výpočetních postupů a korelací není zdroj citován vůbec a nelze tak dobře zkontrolovat vhodnost a obor platnosti. Rozsah 
použitých zdrojů je značně chudý, vzhledem k tomu o jak všeobecně známou problematiku se jedná. 
 

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 zručnost i apod. 
Dosažené výsledky a použité postupy jsou relativně dobré, nicméně formální stránka práce je nedostatečná. Odborná část 
by tedy byla bez problémů obhajitelná, pokud by text netrpěl značnými formálními nedostatky. Je vidět, že student práci 
sepisoval ve spěchu a na poslední chvíli a to se bohužel projevilo fatálními formálními pochybeními, které nelze přejít. Bylo 
by vhodné práci přepracovat a znovu podat k obhajobě bez nutnosti významně měnit téma práce. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student nedostatečně konzultoval svojí práci, což se projevilo na formálně velice nízké úrovni, která bohužel 
neumožňuje její obhajobu bez významného přepracování. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  F - nedostatečně. 
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