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Předložená bakalářská práce má 29 str. textu včetně jedné přílohy a opírá se 28 

citací.   V úvodních pasážích práce se autorka zabývá klasifikací zdrojů energie a vlivu  
provozu jaderných a konvenčních elektráren na životní prostředí. Stručně se dotýká 
problému emisí, skladování radioaktivního odpadu a bezpečnosti vlastního provozu 
jaderných elektráren přičemž konstatuje, že přehnané obavy veřejnosti z jaderné 
energetiky obvykle pramení ze základní neznalosti fyzikálních procesů probíhajících 
v jaderném reaktoru. 

Kapitola 4. týkající se produkce jaderné energie v různých zemích světa by si 
zasloužila, podle mého názoru, přehledné tabelární vyjádření. V další kapitole, která je 
věnována okolnostem souvisejícím s černobylskou havárií, stručnému popisu reaktoru 
RBMK  a nízké inherentní a pasivní bezpečnosti tohoto grafitem moderovaného 
reaktoru, který nebyl opatřen kontejnmentem Zde postrádám obšírnější a 
srozumitelnější vysvětlení kladného dutinového koeficientu reaktivity, který je v textu 
několikrát zmiňován v souvislosti s havárií. Autorka dále uvádí grafický vyjádřenou 
chronologii událostí, které vedly k tomu, že lehkomyslně a zcela nekvalifikovaně vedený 
experiment vyústil v dosud největší jadernou havárii v dějinách lidstva. 

Závěrečné pasáže práce jsou věnovány krátkodobým a dlouhodobým následkům 
vlivu zvýšené radiace způsobené havarii a kritizují nedostatečné akce sovětské vlády ke 
snížení dopadů na obyvatelstvo v bezprostředním okolí Černobylu. Autorka se věnuje ve 
zvláštní podkapitole také postižení dětí zejména rakovinou štítné žlázy, ale konstatuje 
jen velmi malý počet smrtelných případů. 

Práci bych vytkl sice v podstatě pravdivou, nicméně silně neeticky znějící větu 
uvedenou v přímé souvislosti s odhadovaným celkovým počtem obětí (asi 4000 osob) : 
“Počet přímých nebo i nepřímých černobylských obětí je téměř bezvýznamný ve 
srovnání s počtem obětí tabáku, alkoholismu – zvláště akutního problému v bývalém 
Sovětském svazu – a špatné výživy.” 

V poslední časti práce autorka popisu vliv havárie na faunu a floru postižené 
oblasti, který je v současné době již minimální. 

 
Práce podává vyvážený a hysterii nezatížený popis vlivu dosud největší jaderné 

havárie na populaci a životní prostředí se zřetelným podtextem vyznívajícím na podporu 
dalšího rozvoje jaderné energetiky.  Práce je napsána srozumitelným jazykem 
s minimem překlepů a má celkem dobrou stylistickou úroveň. 

Předložená práce Markéty Dvořákové splňuje všechny požadavky kladené na 
bakalářskou práci, a proto doporučuji její přijetí k obhajobě. 
 

V Praze, 3.6. 2010 
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