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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Automatizace zpracování experimentálních dat z měření reaktivity a 
kalibrační křivky tyče na reaktoru VR-1 a jejich evaluace 

Jméno autora: Bc. Tomáš Adámek 
Typ práce: diplomová práce 
Fakulta: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) 
Katedra: Katedra jaderných reaktorů (KJR) 
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Bílý, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: KJR FJFI ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání a motivace k jeho vypsání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce a krátké průvodní slovo k motivaci pro zadání práce. 
Práce se zabývá vytvořením softwarového nástroje pro zpracování experimentálních dat pro čtyři vybrané typy 
měření rutinně prováděné na reaktoru VR-1. Motivací bylo zjednodušit vyhodnocení těchto dat, vyloučit lidské 
chyby při vyhodnocování, automaticky ověřovat kvalitu dat, umožnit uživatelsky přívětivým způsobem zavádět 
korekce, které mohou jednotlivé metody vyžadovat, a prováděné činnosti vhodně dokumentovat. 
Zadání práce má standardní obtížnost odpovídající diplomové práci.  

 

Splnění zadání splněno 
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 splňuje zadání v plném rozsahu. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce výborná 
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 prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce jak z hlediska návrhu řešení, tak i jeho implementace a 
ověření. Jednotlivé dílčí kroky byly průběžně konzultovány. Při konzultacích byl student vždy dobře připraven.  

 

Odborná úroveň výborná 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce má velmi dobrou odbornou úroveň, student dokázal využívat studiem získaných znalostí, podkladů i 
dodaných experimentálních dat. Vhodně čerpá jak z renomovaných monografií, tak i odborných časopisů a 
odborných zpráv. 

 

Formální a jazyková úroveň průměrná 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má velmi dobrou formální úroveň. Je srozumitelně členěna. Ověření dílčích tvrzení, která by mohla 
narušit plynulost čtení, umístil autor vhodně do příloh.  Po typografické stránce práce odpovídá požadavkům na 
diplomové práce. Práce je psaná ve slovenském jazyce, proto si vedoucí nedovoluje plně hodnotit jazykovou 
úroveň. Zjevných překlepů jsem nalezl jen velmi malé množství. Jedním z mála systematicky se vyskytujících 
nedostatků je používání desetinných teček v některých tabulkách (např. Tab. 5.5) a v textu, např. v přílohách A 
a B. U některých údajů by také postačovalo uvádět nižší počet desetinných míst. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací výborné 
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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. 
Student dokázal samostatně vyhledávat relevantní zdroje. Výběr zdrojů považuji za vhodný a odpovídající 
zadání diplomové práce. Přejímané informace student vhodně cituje, nenašel jsem žádné porušení zásad citační 
etiky. Bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi. 

 

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. 
Student vytvořil funkční aplikaci naplňující cíle zadání diplomové práce. Úspěšně dovedl implementovat řešení 
přesahující na pracovišti zavedený způsob analýzy dat z vybraných experimentů a posouzení kvality 
experimentálních dat. Dokázal nadefinovat experimentální data potřebná k ověření jednotlivých funkcí aplikace 
a tyto funkce ověřil. V aplikaci připravil možnost zavádět další korekce vedoucí ke zpřesňování použitých 
metod. Velmi kvalitně je ve všech částech zpracováno posouzení statistických předpokladů pro využívaný 
experimentální data, resp. z nich vyplývajících důsledků pro nejistotu stanovovaných veličin. Aplikace přispěje 
ke zvýšení přesnosti vyhodnocování vybraných rutinních experimentů na pracovišti reaktoru VR-1. Zároveň 
umožní studovat vliv vybraných aspektů na výsledky měření a jejich nejistotu. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Případně uveďte otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Student splnil cíle zadání diplomové práce. Prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a porozumění dané 
problematice. Při řešení postupoval aktivně a iniciativně. Dokázal navrhovat řešení dílčích problémů, z nich vybírat 
ta optimální a následně je implementovat a ověřovat. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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