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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená diplomová práce je svým zadáním vysoce aktuální. Přístup autora Bc. Jakuba Ryby k
jejímu řešení byl pečlivý a práce odpovídá osnově předepsané pro její zpracování.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce je rozčleněna do 5 hlavních kapitol. Po nezbytném úvodu definuje autor pojem "terciární
metody těžby" (Enhanced Oil Recovery) a správně uvádí jejich rozdělení na metody termické,
plynové (mísitelné, nemísitelné), chemické a ostatní (např. mikrobiální, elektromagnetické a aplikaci
pěn). Ve třetí kapitole se zabývá problematikou geosekvestrace CO2 v různých vhodných
geologických formacích a zmiňuje rovněž různé způsoby zachytávání CO2 (před spálením paliva, v
průběhu spalování i po jeho spálení). Uvedeny jsou rovněž mechanismy zadržení CO2, rizika spojena
s geosekvestrací CO2, nezbytný monitoring i vystrojení injektážních sond pro zatláčení CO2. Ve
čtvrté kapitole jsou prezentovány mechanismy a parametry působení CO2 při těžbě ropy se zvláštním
zřetelem na vlastnosti ložiskového prostředí, vlastnosti ropy, vlastnosti vtláčeného CO2 a fyzikální
vlastnosti CO2 - ropná fáze. Samostatná podkapitola je pak věnována porovnání screeningových
kritérií s parametry ložiska Brodské. Z uvedených teoretických a vstupních předpokladů pak vychází
kapitola 5, ve které je popsán vlastní laboratorní výzkum, jehož výsledky jsou shrnuty v celkovém
závěru. Struktura celé práce je logická, kapitoly jsou návazné v souladu se zadáním.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená práce je po obsahové stránce dobře rozdělená. Stěžejní kapitoly 4 a 5 představují více než
50 % rozsahu práce. Obrazová dokumentace je vhodného formátu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K předložené práci nemám žádné zásadní připomínky. Z věcných připomínek uvádím: Str. 1 - do
atmosféry se neuvolňuje pouze CO2 antropogenního původu. Str. 3 - mezi samostatné zdroje vrstevní
energie jsou řazeny rovněž stlačitelnost hornin a vrstevních tekutin a síla gravitační. V závěru kap. č.
2 postrádám zmínku o aplikaci uvedených metod v ČR a nějakou úvahu o cenové rentabilnosti
uvedených metod v kontextu se současným vývojem cen uhlovodíků na světových trzích. Poznámka
je vztažená rovněž k problematice geosekvestrace CO2. Str. 25 - k uvedeným minerálům je vhodné
přiřadit rovněž dawsonit. Str. 31 - pórovitost je většinou chápána v širším slova smyslu (sensu lato).
Str. 35 - první odstavec tlak sloupce vody - správněji - tlak sloupce nemineralizované vody (tzv.
smluvní tlak). Str. 58, 60 - tabulka č. 4, obrázky č. 40, 41 - chybí označení ve kterých laboratořích.
Str. 61, obrázky 42, 43 - chybí citace. Str. 58 - kapitola 5. Laboratorní výzkum - mohla být doplněná
fotodokumentací z postupu prací. Str. 60 - poslední odstavec - neúplné zdůvodnění… "Z důvodu stáří
jader z vrtu Br45 …" Str. 71 - zmiňované odečty mohly být na obr. č. 35, 36 a 37 dokumentovány.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Předložená práce přináší první důležité poznatky o možnostech geosekvestrace CO2 v podmínkách
ložiska Brodské, byť prozatím v omezené podobě, kdy byly realizovány unsteady state testy a steady
state testy pouze s ropou a vodou.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autor pracoval s přiměřeně velkým a vhodným jak knižním, tak internetovým zdrojem.

7. Hodnocení formální stránky.
Předložená práce splňuje požadavky po formální stránce. Kapitoly na sebe logicky navazují a jsou v
souladu se zadáním.



8. Jaký je způsob využití práce?
Práce je použitelná pro další fáze realizace pilotního projektu Geosekvestrace CO2 na ložisku
Brodské. Práci lze rovněž využít ve výukovém procesu při seminářích z předmětu Těžba kapalin a
plynu.

9. Celkové hodnocení práce.
Práce splňuje požadavky na diplomovou práci kladené, a proto doporučuji předloženou diplomovou
práci autora Bc. Jakuba Ryby k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 19.05.2016 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.


