
                                               Oponentský posudek 

bakalářské práce Pavlíny Machové : „Způsoby vitrifikace vysoceaktivních odpadů 

vznikajících při přepracovaní vyhořelého jaderného paliva.“ 

 

 Imobilizace vysoce aktivních odpadů vzniklých zejména při provozu jaderných 

elektráren je absolutní podmínkou před uložením tohoto materiálu do horninového prostředí. 

Jednou z možných , a zatím nejpravděpodobnějších, cest  je  jejich vitrifikace do skelné 

matrice. Proto studium těchto procesů je tématem, které je v poslední době aktuální. Autorka 

se ve své bakalářské práci zaměřila na kompilaci  současných poznatků o těchto 

technologiích, jejich vzájemnou konfrontaci a výčtem předností či nedostatků jednotlivých 

vitrifikačních postupů. 

Úvod  práce podává velmi stručnou charakteristiku jaderného palivového cyklu a vzniklých 

vysoce aktivních odpadů. Pozornost je věnována i přepracování vyhořelého jaderného paliva 

a vzniku odpadů spojených s těmito technologiemi. 

Druhá kapitola bakalářské práce se zabývá základními postupy používanými při vitrifikaci 

vysoce aktivního odpadu. Jsou zde prezentovány i příklady vitrifikačních zařízení 

používaných v různých provozech zabývajících se přepracováním vyhořelého paliva a 

vitrifikací RAO ve světě. Autorka věnuje pozornost i moderní technologii „CCD -Cold 

Crucible Melter“, která je příslibem zkvalitnění a zefektivnění vitrifikace v budoucnosti. 

 Za cenné (byť velmi stručné)  považuji části práce  zabývající se přednostmi a nedostatky 

vitrifikačních postupů. Možná by bylo důležité věnovat této problematice větší pozornost.  

Dobře zpracovaná je i kapitola zabývající se porovnáním kvality a stability vitrifikovaných 

produktů v borosilikátovém či fosfátovém skle, popř. Synrocu.    

Vzhledem ke kvalitní kompilační práci má i závěrečná diskuse patřičnou úroveň. 

Autorka se v práci nevyvarovala některých formálních nedostatků - poněkud neohrabaným 

formulacím (např. str. 2. při charakteristice jednotlivých kroků palivového cyklu označení 

„přední, činná a zadní část PC“), na několika místech v textu chybí odkazy na obrázky, 

některé citace jsou nepřesné (např. Tab 1. – má být Matějka a kol. (1996) ne Matějka (1996) 

atd. 

Přes uvedené drobné nedostatky mohu konstatovat, že Pavlína Machová předložila kvalitní  

kompilační práci, všechny zdroje řádně cituje, dokázala schopnost pracovat s odbornou 

literaturou a  kriticky ji hodnotit  a splňuje tak  požadavky kladené na bakalářskou práci . 

Vzhledem k těmto faktům  práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 8. 9. 2011            Doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. 


