
Hodnocení bakalářské práce – oponent

Autor hodnocení: prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Michal Porzer, Ph.D.
Oponenti: prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Téma: Laboratorní stanovování permeability daných vzorků izolačních směsí

určených k vyplnění starých důlních děl
Verze ZP: 2
Student: Andrea Petřkovská

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Posluchačce byl zadán úkol přepracovat původní bakalářskou práci se stejným názvem i obsahem –
zásady pro vypracování nebyly pozměněny. Vedením přepracovávané bakalářské práce byl pověřen
nový vedoucí – Ing. Michal Porzer. Obsahem zadání bylo zabývat se problematikou propustnosti –
jednoho z fyzikálních parametrů geologického prostředí. Původním hlavním cílem bylo laboratorní
měření permeability na určených vzorcích izolační směsi, odebraných z experimentální šachtice.
Tento cíl byl již prvotně naplněn a tak při přepracování práce byla hlavní pozornost zaměřena na
zpracování a posouzení naměřených dat. Tyto zadané úkoly byly splněny.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Přepracovaná práce je účelově rozdělena do tří hlavních kapitol, které odpovídají danému zadání.
Obsahy kapitol na sebe logicky navazují. Posuzovaný text není zatížen materiálem, který by se svým
obsahem vymykal charakteru zadání.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Hodnocená práce je zpracována v souladu se základními formálními pokyny a splňuje požadavky na
bakalářskou práci kladené.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Studentka konzultovala průběžně postup přepracování s novým vedoucím práce. Mohu konstatovat,
že jeho připomínky akceptovala v daleko větším rozsahu. Aby se vyhnula předchozím problémům s
používáním odborné terminologie, používá nyní citace takřka za každou větou. Se „zbytkovými“
nejasnostmi se však můžeme opět setkat – např. na str. 8: „Darcyho zákon je v platnosti dokud se
nepřekročí kritická hodnota Reynoldsova čísla Re, která popisuje režim proudění, které přechází z
laminárního režimu do předchozího režimu a následným zvyšováním Re až k turbulentnímu
proudění“;
st. 8 – podmínky pro splnění Darcyho zákona – pro kapaliny nebo tekutiny?;
str. 11 – podkap. 2.3 – nevhodná formulace k průlinové propustnosti;
str. 11, 12 – v rovnici 8 – jednotky – v jedné rovnici dosazování v m3 i v cm?;
str. 12 – legenda k rovnici 9, je uvedena efektivní pórovitost Pu v rovnici chybí, dále je v rovnici člen
φ a v legendě chybí;
str. 14 „Propustnost média jedné kapaliny je ovlivněná přítomností chemických nebo fyzikálních
reakcí mezi kapalinou a elektrolytickými účinky“;
str. 15 „Hodnota rozdílu tlaku na vstupu a tlaku na výstupu (tj. tlakového spádu) Δp je tak přesnější
jak pΔ?
K vlastnímu postupu měření (str. 21) mohlo být uvedeno, proč byla zvolena hodnota „bočního“ tlaku
cca 100 a 300 psi. Dále pak v tabulkách je vždy uváděna skutečná nastavená hodnota „bočního“ tlaku
a v grafech je vždy používaná hodnota 100 a 300 psi – proč? Jinak lze konstatovat, že vyhodnocení
bylo pečlivě přepracováno.
K závěru (str. 34) mohlo být uvedeno, zda proměřovaná cemento-popílková směs bude z hlediska
propustnosti vhodná pro izolaci starých důlních děl.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce přinesla nové poznatky o vývoji propustnosti v nově navržené injektážní směsi v závislosti na
čase.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Citované studijní materiály jsou uvedeny v seznamu literatury. Výčet použitých studijních materiálů



mohl být obsáhlejší z hlediska vlastního využití injektážních směsí.

7. Hodnocení formální stránky.
Překlepy se prakticky nevyskytují. Jen na str. 7 chybí část závorky. Použitá terminologie byla vhodně
upravená. Jen např. na str. 21 u bodu 3 patří …pomocí dvou bajonetových uzávěrů.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky získané laboratorním měřením by mohly být použity pro doplnění celkového hodnocení
použitelnosti injektážních směsí.

9. Celkové hodnocení práce.
Vzhledem k výše uvedenému doporučuji předloženou bakalářskou práci Andrey Petřkovské k
obhajobě.
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