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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Posluchačka pracovala na práci velmi samostatně. Konzultace byly prováděny většinou
prostřednictvím mailů s konkrétními dotazy a návrhy a od začátku projevovala velmi dobrou
informovanost a široký přehled v problematice. Dotazník a výběr skupiny připravila naprosto
samostatně stejně jako grafické a slovní vyhodnoceni a závěr.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce se zabývá porovnáním zajištění spotřeb energie v ČR z různých zdrojů, zejména porovnává
dnes velmi diskutované téma nahrazení jaderné energie a energie ze spalivání fosilních paliv tzv.
netradičními zdroji energie. 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.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Experimentální část byla zaměřena na průzkum znalostí
obyvatelstva o jaderné energetice. Jako vzorek, s ohledem na možnosti posluchačky byla vybrána
skupina 36 osob různého věku, profesí a vzdělání. Každému z respondentů byl předložen dotazník s
15 otázkami z oblasti historie i technických záležitostí dané problematiky. Jednalo se o odpovědi, kde
bylo potřeba znalostí, vlastního názoru, vlastního odhadu, ale i odpověď typu ANO - NE. Výsledky
průzkumu jsou zpracovány do grafů a podrobně okomentovány. V poměrně obšírném  závěru jsou
shrnuty výsledky průzkumu a vyzdvižen vliv osvěty a informací na názor lidí na využití jaderné
energetiky jako páteřního zdroje elektrické energie s ohledem na její stále rostoucí spotřebu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Autorka se v práci nevyhnula určitým nepřesnostem a drobným chybám. V seznamu použitých jsou
uváděné i takové, které jsou velmi známé (ČR, USA, Kč ). Naproti tomu zkratka VVER je vysvětlena
přílič obecně. Uhlí a ropa jsou surovinou pro výrobu plastů, ne jejich složkou. V závěru je uváděná
spotřeba paliva uhelných elektráren a jaderné energetiky nejasným způsobem.
Posluchačka by měla v rámci obhajoby odpovědět na otázky:
Jaký je rozdíl mezi řetězovou reakcí a řízenou jadernou reakcí?
Co znamená zkratka VVER?
Jaká spotřeba uhelných elektráren a jaderné energetiky je myšlena v závěru?
Jak vypadá porovnání emisních hodnot jaderných elektráren a elektráren na uhlí?
Jakou roli mohou hrát jaderné elektrárny v celkové výrobě elektrické energie?

5. Hodnocení formální stránky.
Práce je zpracována přehledně a na velmi dobré úrovni. Je doplněna přehledem značení a použité
literatury s důsledným dodržováním odkazů na použité zdroje.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce mohou sloužit jako informace o informovanosti veřejnosti o jaderné energetice. S
ohledem na její narůstající význam by měla být využita jako inpulz pro zlepšení této informovenosti.

7. Celkové hodnocení práce.
Práce splnila zadání, je zpracována přehledně a v souladu s předpisy, doporučuji k obhajobě.
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