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HoDNocení leoruoruvýcn rnrÉnlí

Zadáni

prumerne narocne

Hodnocení náročnosti zadóní závěrečnépróce.
Náročnost zadání odpovídá diplomové práci.

Splnění zadáni

splněno

Posuďte, zda předložená zóvěrečnó práce splňuje zadóní. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je prúce oproti zadání rozšířena. Nebylo-Ii zadóní zcela splněno, pokuste se posoudit zóvažnost, dopady o
případně i příčinyjednotlivých nedostatků.
zadání bv|v splněnv ve wsoké kvalitě.

Zvolený postup řešení

vynikající

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Postup autora hodnotím jako správný a velmi metodický. Po relevantní rešeršinásleduje ověřenífunkčnosti FFT analýzy na
umělých datech nejprve bez šumu a poté se zahrnutím šumovésložky. Následuje návrh a popis provedených testů se dvěma
oscilátory - nejprve s lineárním oscilátorem obsahujícím kadmiouý absorbátor a poté s rotačnímoscilátorem obsahujícím
rotujícípalivov,ý proutek EK-10. V textu jsou jasně specifikovány motivace pro jednotlivé kroky řešení i omezení jednotlirných
vyvíjených zařízení. Kde je potřebné, využíváautor vhodných doplňkouých nástrojů - např. uýpočet předpokládané změny
v Monte Carlo kódu, nebo metody 3D tisku
specifických částíoscilátoru,

Odborná

úroveň

A-výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečnépróce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využitípodkladů a dat
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íáiióvání oscilátorů.
souvislostí s fyzikou aktivní zóny, konstrukcí daného reaktoru a
Experimentální práce na jaderném reaktoru vyžaduje znalost';ňi;újói,,dói;
jeho provozními limity. Zároveň u experimentálních zařízení vyžaduje neaktivní otestování před samotnými testy v reaktoru.
Třebaže na pracovišti VR-1 existují zkušenosti s konstrukcí a provozováním oscilátorů, autorovo řešení obsahuje inovativní
prvky a v dané oblasti využitívyvíjí zařízení s lepšímivlastnostmi, než mají stávající zařízení. Množství provedených testů a
jejich reflexe v dalšímpostupu ukazuje, že autor věnoval práci značnéúsilía dokázal účinněvyužívatsrnich znalostí ke
splnění cílůzadání.
V závěru autor diskutuje původ na některých detektorech pozorovaných dodatečných vyššíchfrekvencí, než byla frekvence
buzená oscilátorem. Kladně lze hodnotit autorovu snahu zjistit souvislost s pozadím, vlastním během motoru či vlivem
komponent některých detektorů. Plně prokazatelné přiřazení dalšíchpozorovaných vyššíchfrekvencí by však patrně
vyžadovalo provedení dalších testů a je zřejmě nad rámec zadání práce. Autorova tvrzení v této části lze tedy spíše
považovat za hypotézy vycházející z prvotních testů.
Celkově práce působídojmem, že autor se dobře orientuje v problematice experimentální reaktorové fyziky a v řešených
oblastech má přehled o jejím současnémstavu.
FormáIní a jazyková úroveň, rozsah práce
Formální a
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je text doplněn relevantními obrázky a tabulkámi. tie mit iptá oióunO rnitky: u nětterýiň Óurá.t,i uý ióimarni strántá
mohla být vylepšena (např. u obr. 4 na straně 16 by mohl být popsán význam zobrazovaných čar, obr. 6. na straně 19 je příliš
zmenŠen a některé popisyjsou hůře čitelné,u obr. 19 není uvedeno, že fotografie je vůčiskutečnosti otočena o 90', obrázky
zobrazujícívýsledky stejného experimentu na různých detektorech by měly mít jednotnou velikost - např. obr 29 a 30 na str.
42). V tabulce 1 na straně 25 popisující konfiguraci použitých detektorů není uvedena hodnota ,,gain" , bez nížje
specifikovaná hodnota diskriminace nejednoznačná. Pro účelypráce však reprodukovatelnost nastavení detektorů nebyla
klíčová a podobně bych považoval za přípustné naopak údaje o vysokém napětí a nastavení úrovně diskriminace gama záření
zcela vynechat. Členěnípráce do kapitol je provedeno vhodným způsobem, pouze členěnído podkapitol na třetí úrovni
považuji za nadbytečné.Jedná se o popisy jednotlirr,ých činností.Obvykle autor zvolil formu ,,postup-vypracování-závěr".
Toto ve více kapitolách se opakujícíčleněnívytváří dojem většího množstvínezávislých a nezávisle vyhodnocených testů.
za dostatečně
a orientace v něm by byla dobrá i bez této třetí úrovně

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Vyjódřete se k aktivitě studenta při získávání a využívánístudijních materiálů k řešení zóvěrečné próce. Charakterizujte výběr
pramenů. Posud'te, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řúdně odlišeny od
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušenícitočníetikya zda jsou bibliografické citace úplnéa v souladu s citačními

zvyklostmi o normami,
Práce obsahuje relevantní prameny, mnoho z nich je nedávného data, což ukazuje na autorův přehled o současnémstavu
. Citace jsou v textu používányvhodným způsobem.

Dalšíkomentáře a hodnocení
Vyjódřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné próce, např, k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
Práce ukazuje velmi dobré schopnosti a předpoklady studenta provádět experimentální v,ýzkum. Domnívám se, že vytvořené
dobře wužitelné pro navazující wízkum v dané oblasti a hlavní dosažené
bylo vhodné publikovat.

tll. cELKoVÉHoDNocENí,orÁzrv K oBHAJoBĚ, tvÁvRH KlAstFlKAcE
Jednó se o velmi kvalitní experimentólně orientovanou próci, ve které autor prokázal schopnost používatnabyté
znalosti při návrhu, konstrukci a testovóní vyvíjených zořízenía analýze získaných dat. Třebaže se v zóvěru próce
autor potýkó s pozorovóním i jiných frekvencí než těch generovaných oscilátorem, lze konstotovat, že vyvinuté

oscilótory dosóhly úrovně, kdy bylo možné jednoznačným způsobem prokózat schopnost uměle generovat
neutronové šumy požadované frekvence (např, vibrací palivového proutku) a tyto šumy identifikovat, Tyto
oscilótory s velkou pravděpodobností najdou využitípři dalším rozvoji metod identifikace a analýzy zdrojů poruch
prostřednictvím analýzy neutronového šumu na reaktoru VR-1.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačnímstupněm A - v,ýborně.
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