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Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se skládá ze dvou částí - rešeršní a experimentální. 

V rešeršní části jsou popsány důvody, proč bude nezbytné přepracovávat jaderné pali-
vo. Dále jsou ve stručnosti zmíněny koncepty budoucích reaktorových systémů čtvrté 
generace a možnosti pyrochemického přepracování jimi produkovaného vyhořelého 
paliva. Pro některé systémy bude pravděpodobně výhodnější využít pyrochemické se-
parační technologie namísto postupů hydrometalurgických, které jsou používány 
v současnosti. Rešeršní část obsahuje také přehled stavu výzkumu pyrochemických 
separačních technologií v jednotlivých zemích. Zvláštní kapitola je věnována aktivi-
tám uskutečňovaným v České republice. Součástí práce je i experimentální část, zamě-
řená na elektrochemickou separaci aktinoidů a lanthanoidů z prostředí fluoridových 
tavenin. 
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Abstract: This Bachelor’s degree’s project is divided into two parts, literature search and expe-

rimentation. In literature search, there are described the reasons for spent fuel repro-
cessing in future. There are the concepts of generation IV nuclear reactors and possi-
bilities of reprocessing of their spent fuel described, too. Some spent fuel will be pre-
ferable to reprocess it by pyroprocesses. Present aqueous processes will be unsuitable. 
Literature search contains the survey of the state of the research and development 
of pyrochemical separation technologies in the worldwide. Individual chapter is de-
voted to description of Czech non aqueous reprocessing activities. The Bachelor’s de-
gree’s project contains experimentation aimed to electrochemical separation of acti-
noides and lanthanoides sout of the fluoride melts. 
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