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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

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

Jméno autora: Bc. Tomáš Adámek 
Typ práce: diplomová práce 
Fakulta: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) 
Katedra: Katedra jaderných reaktorů (KJR) 
Oponent práce: Ing. Tomáš Czakoj 
Pracoviště oponenta práce: Centrum výzkumu Řež s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání této diplomové práce považuji za náročnější, neboť na studenta klade nároky na dostatečné pochopení 
principu nejistot a jejich důslednou aplikaci. Dále je kladen nárok na znalost tvorby programu s grafickým 
prostředím. 

 

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. 

Student plně splnil zadání diplomové práce a nad rámec zadání v prvních kapitolách práce shrnul základní 
metody detekce neutronů a používané ionizační komory. 

 

Zvolený postup řešení vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student zjevně zvolil vhodné metody a postupy vedoucí ke splnění zadání. Nejprve vhodně navrhnul způsob 
řešení požadovaných úloh, který zvládl uplatnit při samotné tvorbě aplikace. Z popisu programu plyne, že 
vytvořený program splňuje požadavky a umožňuje zpracování experimentálních dat. Z textu rovněž plyne, že 
experimenty pro ověření aplikace byly navrhnuty dobře, neboť umožňují ověření funkčnosti, kdy automatické 
vyhodnocení nefunguje optimálně. 

 

Odborná úroveň výborná 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Předložená práce splňuje požadavky na odbornost závěrečné práce. Student zjevně dobře rozumí problematice 
a dobře čerpá z širokého spektra literatury. 

 

Formální a jazyková úroveň výborná 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je dobře napsána, splňuje typografická pravidla, je vhodně strukturovaná a dobře se čte. Student 
přehledně odkazuje na jednotlivé části práce. Celkově se práce dobře čte a je téměř bez chyb a překlepů. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací výborné 
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 dobře pracuje s literaturou. Čerpá z širokého spektra zdrojů. Také v textu správně odkazuje na 
jednotlivá díla a vhodně odkazuje na možnosti získání více detailů k dané části, jejichž rozvinutí v samotné práci 
by bylo nad rámec práce. To ukazuje na důkladnou rešerši před samotným programováním. Student následně 
dobře uvádí, kdy jednotlivé prvky převzal z literatury a kdy jich získal vlastní prací. Bibliografické citace splňují 
požadavky a nebyla porušena citační etika. 

 

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. 
Hlavním výsledek práce je program umožňující jednoduché zpracování experimentálních dat. To bylo zdařile 
splněno a studentem připravený program zjevně splňuje nároky na praktické využívání a pravděpodobně bude 
v praxi dále využíván. Benefitem je, že ovládání je v anglickém jazyce, a tedy umožňuje využití v rámci 
mezinárodní spolupráce. 

 
 
 

 

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 práce je dle mého dobře napsána. Splnění zadání klade požadavek na důsledné pochopení 
statistického zpracování výsledků měření a následně je nutné tyto principy správně aplikovat v samotném kódu. 
Dle výsledků publikovaných v této diplomové práci je zřejmé, že toto bylo splněno a vytvořený kód pracuje 
správně, a to i za podmínek, kdy základní algoritmy nevyřeší problém korektně. Přínosem této práce je, že byl 
vytvořen program, který je využitelný při praktickém měření na reaktoru VR-1. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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