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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce je aktuální s ohledem na renezanci jaderné energetiky ve světě. Řeší problematiku alternativy
jaderné energetiky, jaderné odpady a jejich likvidaci a ekologické vlivy na životní prostředí v jaderné
energetice s vyšším bezpečnostním standartem. Má návaznost na budoucí výrobní programy českých
podniků v oblasti jaderné energetiky .

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Dosažené výsledky rešerže , projekčního a grafického řešení jsou na velmi dobré ůrovni a umožňují
jejich praktické využití ve výuce a cvičeních.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce shrnuje počátky a historii jaderné energetiky u nás a zabývá se podrobně možnostmi
netradičních zdrojů jejich možnosti a omezení. Dále porovnává páteřní zdroj energetiky ČR, výrobu
eletrické energie spalováním hnědého uhlí s jadernou energetikou specielně z hlediska množství
odpadů a pohybu hmot (množství paliva, odpadů a emisí škodlivin). V práci je uveden i stručný
přehled legislativy v této oblasti. Experimentální část je založena na průzkumu přehledu obyvatelstva
o základních znalostech jaderné energetiky.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Rozveďte u obhajoby blíže jaderné technologie MIR 1200, AP 1000 a EPR s jejich výrobci
přihlášených do tendru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce je  založena na podrobním studiu problematiky, průzkum, provedený v experimentální části
představuje cennou sondu do informovanosti veřejnosti o této problematice.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Byly dodrženy zásady pro vypracování diplomových prací, úprava je na velmi dobré úrovni, grafické
práce jsou zpracovány v souladu s normami. Citace zdrojů je důsledně provedena.

7. Hodnocení formální stránky.
Byly dodrženy zásady pro vypracování diplomových prací, úprava je na velmi dobré úrovni, grafické
práce jsou zpracovány v souladu s normami.

8. Jaký je způsob využití práce?
Dosažené výsledky rešerže , projekčního a grafického řešení jsou na velmi dobré úrovni a umožňují
jejich praktické využití ve výuce a cvičeních.

9. Celkové hodnocení práce.
Práce dokazuje že student splnil požadavky zadání , svědčí o jeho odborných znalostech a
schopnostech je uplatnit v praxi. Práci doporučuji k obhajobě.
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