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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Současný stav vývoje jaderných reaktorů IV. generace  
Jméno autora: Michael Černohorský  
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: 12115 
Vedoucí práce: Václav Dostál 
Pracoviště vedoucího práce: 12115 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Reaktory IV. Generace jsou atraktivním směrem vývoje jaderných reaktorů. V současnosti, nicméně dochází 
k přehodnocení rychlosti vývoje těchto jaderných reaktorů, vzhledem k efektivnosti využívání lehkovodních jaderných 
reaktorů.  Cílem práce bylo zhodnotit současný stav projektů  demonstrátorů těchto jaderných reaktorů. 

 

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. 

Práce splnila zadání ve všech bodech. Poukázala na fakt, že Čína se stává lídrem a poli rozvoje jaderných reaktorů IV. 
Generace, jakož i obecně jaderných reaktorů. Předpoklad uvedení prvních demonstrátorů do provozu během 20tých let 
tohoto století je však příliš optimistický a lze očekávat experimentální nasazení těchto reaktorů později. Některé nové 
trendy v demo jednotkách EU nebyly v práci popsány. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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 pracoval velice samostatně a svoje závěry vyvozoval samostatně. Na konzultace docházel přiměřeně často. Ke 
konci práce byla znát uspěchanost  ve snaze práci dokončit. Nakonec bylo nutné prodloužit termín pro odevzdání práce, 
nicméně student práci odevzdat stihl.   

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce vyžadovala hlavně aktivní práci s aktuální literaturou. Student prokázal schopnost zpracovat tyto texty, nicméně 
samostatná tvůrčí činnost ve vyhledávání nebyla až tak kvalitní, jak by si práce zasluhovala. Některé poznatky tak zůstali 
opomenuty. Znalosti z výuky student využil v dostatečném rozsahu.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň práce je velmi dobrá. Větší pozornost by si zasloužilo sepsání závěrů práce.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
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Student pracoval hlavně s online zdroji, což bylo nutné vzhledem ke snaze zachytit  aktuální dění v dané oblasti. Některé 
informace však nebyly nalezeny, což se negativně projevilo na výsledné kvalitě a kompletnosti 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 zručnost i apod. 
Celkově je práce na průměrné úrovni, je ale třeba zdůraznit, že nebyla jednoduchá a vyžadovala komplexnost, která 
přesahuje běžný rámec vědění bakalářských studentů.   

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Předložená bakalářské práce velmi dobře seznamuje se současnými trendy v oblasti vývoje jaderných reaktorů IV. 
Generace. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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