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1. Dosažené výsledky
Bakalářská práce řeší návrh výměníku tepla pro jadernou elektrárnu pro  odvod tepla z jaderného
reaktoru při těžkých haváriích spojených s únikem chladiva do prostoru vnitřního kontejnmentu.  V
praktické části je řešen zbytkový tepelný výkon po havarijním odstavení reaktoru, a  je určen tepelný
výkon výměníku .  Tepelný výpočet stanovuje minimální potřebnou teplosměnnou plochu výměníku.
V závěru práce je popsána konstrukce výměníku tepla, vytvořeného v programu Autodesk Inventor
Professional 2017.

2. Problematika práce
Problematika bakalářské práce je zaměřena na oblast pasivních bezpečnostních systémů v jaderných
elektrárnách III.+ generace, které jsou aktuální pro český energetický mix po roce 2035 a související s
dostavbou jaderných bloků v jaderné elektrárně Dukovany a Temelín. Téma je náročné po stránce
odborné i časové a má návaznost na praxi při výrobě jaderných komponent českými firmami.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup studenta zabývajícího se konstrukci havarijního výměníku vzduch - voda ukázal na vysoký
stupeň samostatnosti při řešení tohoto úkolu. V maximální míře využíval konzultací na katedře
energetiky.

4. Formální náležitosti práce
Práce je po formální stránce velmi dobře zpracována, jsou správně vyjádřeny cíle bakalářské práce a
v závěrečné kapitole  je popsáno jejich plnění. Na vysoké úrovni jsou zpracovány výkresy a grafické
přílohy. Vše odpovídá provozním a bezpečnostním předpisům v České republice.

5. Dotazy na studenta
1. Vysvětlete u obhajoby rozdíly mezi aktivními a pasivními systémy u jaderných elektráren generace
III.+ .
2. Prezentujte výrobce III.+ generace reaktorů mající akreditaci pro výstavbu nových bloků a stručně
popište o jaký typ reaktoru se jedná.

6. Celkové zhodnocení práce
Cíle bakalářské práce spočívající v projektu pasivního výměníku tepla pro odvod z reaktoru při
dlouhodobé havárii byly splněny. Vytvořený konstrukční návrh výměníku v programu Autodesk
Inventor Professional 2017 je na vysoké úrovni. Doporučuji práci k obhajobě.
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