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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Oponent hodnotí zadání práce jako mírně náročné. Rešeršní práce zabývající se současným stavem 
vývoje jaderných reaktorů IV. generace vyžaduje především zodpovědnou a kritickou práci s 
elektronickými zdroji informací.

Splnění zadání
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.
Zadání, tak jak bylo definované, bylo dle oponenta splněno beze zbytku.

Zvolený postup řešení
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Student postupoval správně a systematicky dle zadání.

Odborná úroveň
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné 
literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe.
Student dle citovaných zdrojů čerpal především z cizojazyčné literatury, a to se společně s tím, že 
se jedná o studenta bakalářského oboru, projevuje standardními chybami v české terminologii jako 
např. jádro=aktivní zóna, apod. Celkově je ale práce na dobré odborné úrovni a přehledná.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a 
jazykovou stránku.
V předložené práci se nachází velké množství gramatických chyb. Plynulost čtení práce tak mírně 
ztěžuje velmi nadužívané dělení vět interpunkcí, chybějící větné členy, hrubé chyby a chybné 
koncovky. Vzhledem k současným automatickým opravám textu jde o zbytečné prohřešky.
Rozsah práce je vyhovující.
Přehlednosti práce by dle oponenta pomohlo umístění popisu demonstračních jednotek za popis 
daného typu reaktoru. Takto se v textu nachází relativně velké množství redundantních informací.

Výběr zdrojů, korektnost citací
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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Uvedené literární zdroje byly správně citované v textu, oponent nemá výhrady

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.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

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.

Předložená rešeršní práce zabývající se reaktory IV. generace zcela splnila cíle zadání, je 
přehledná a po obsahové stránce zcela vyhovující.
Nicméně především velké množství gramatických chyb, nekonzistentní terminologie 
(pravděpodobně vlivem překladu z angličtiny) a místy skromné popisy obrázků mírně snižují
kvalitu práce a činí její četbu obtížnější.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  
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