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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dlouhodobý odvod tepla v rozšířených podmínkách na reaktorech typu VVER-
440/V-213 

Jméno autora: Tomáš Kubále 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: 12115 Ústav energetiky 
Vedoucí práce: Václav Dostál 
Pracoviště vedoucího práce: 12115 Ústav energetiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce se věnuje dlouhodobému odvodu tepla z hermetické zóny jaderného reaktoru VVER-440/V-213. Pro její 
řešení bylo nutné popsat a namodelovat celou řadu komponent a systémů a jejich vzájemné vazby. Během svého studia 
byl student pro tento typ práce vzděláván a v práci měl prokázat, že získané teoretické znalosti dokáže aplikovat na 
komplexní inženýrský problém. Z tohoto pohledu se tedy nejednalo o náročné zadání, ale spíše o průměrné. Nicméně 
získané výsledky rozšiřují znalosti o chování hermetické zóny jaderného reaktoru VVER-440/V-213 v rozšířených 
projektových podmínkách a přispívají tak k zpřesnění znalostí jaderné bezpečnosti tohoto typu jaderného reaktoru. 

 

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. 

Předložená diplomová práce splňuje zadání ve všech bodech.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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 na diplomové práci pracoval velice samostatně. Konzultoval danou problematiku aktivně nejenom s vedoucím 
diplomové práce, ale i s dalšími relevantními odborníky Ústavu energetiky. Sám volil přístup k řešení a samostatně si vybral 
softwarové nástroje vhodné pro řešení. Jejich aplikaci si sám nastudoval a následně správně použil k řešení vlastní 
diplomové práce. Student prokázal, že je schopen samostatně vyřešit inženýrský problém ve všech jeho aspektech.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Diplomová práce je na velmi dobré úrovni. Student prokázal, že dokáže aplikovat teoretické poznatky získané studiem na 
praktický problém. Použité modely a korelace ukazují na dobré znalosti z oblasti mechaniky tekutin a přestupu tepla. Ve 
vhodných případech aplikoval vztahy z literatury týkající se přímo dané problematiky a výsledný model tak dává 
dostatečně přesnou představu o chování celého systému. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je dobře strukturována a přehledně napsána. Po formální stránce je práce v pořádku. Vytknout by se jí dala jistá 
stručnost, zvláště pak v praktické části. Zde by bylo vhodné šířeji se rozepsat o přístupech k řešení a důvodech, které vedli 
k volbě jednotlivých vztahů. Je znát, že student na vlastní sepsání práci již neměl příliš času, a to se na rozsahu práce 
negativně projevilo, což je škoda, protože jinak se jedná o velice kvalitní práci. Student se nevyhnul několika překlepům a 
chybným formulacím. Obzvláště špatně působí v závěru záměna slova paliva za chladiva - v podmínkách těžké havárie s 
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tavením chladiva. Závěr je jinak napsán dobře a poukazuje na prostor pro zlepšení. Student prokázal, že se dokáže ke své 
práci vyjadřovat i kriticky a uvědomuje si kvalitu a přesnost své práce.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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 použil dostatečné množství relevantních zdrojů vztahujících se k dané problematice a správně je v práci citoval. 

 

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. 
Práce vznikla ve spolupráci s pracovníky ÚJV Řež, divize energoprojekt a její výsledky tak budou využity v praxi. Diplomová 
práce tak není pouze akademickým cvičením, ale jedná se o technickou zprávu, která bude využívána. Student s odborníky 
z ÚJV Řež dobře spolupracoval a vzhledem k tomu, že je v dané organizaci zaměstnán musel si své řešení obhájit i před 
svým zaměstnavatelem. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Předložená diplomová práce je po odborné stránce velmi kvalitní, je dobře, přehledně a jasně napsána a její 
výsledky jsou podloženy kvalitními zdroji. Student svou práci zpracoval velice samostatně a prokázal schopnost 
řešit samostatně zadaný inženýrský problém.  

  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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