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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Studentce byl zadán úkol zabývat se laboratorním stanovením petrofyzikálních charakteristik na
vybraných vzorcích vrtného jádra. Hlavní pozornost výzkumu byla zaměřena na stanovení porozity a
permeability a jejich změn. V závislosti na změnách bočního „geostatického“ tlaku. Vlastní měření
pak probíhalo na vybraných vzorcích vrtných jader. Lze konstatovat, že se všemi zadanými úkoly se
studentka Martina Halatová zabývala a že byly v podstatě splněny.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Předložená práce je přehledně rozčleněna do pěti hlavních kapitol, které odpovídají danému zadání.
Kapitoly na sebe logicky navazují. Posuzovaný text není ztížen materiálem, který by se svým
obsahem vymykal charakteru zadání.

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

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K uvedené práci nemám připomínek zásadního charakteru, tedy takových, které by bránily jejímu
předložení k obhajobě. Z věcných připomínek pak uvádím: u uvedených rovnic postrádám číselné
označení a odkazy v textu. Str. 4, obr. č. 1: těch průlin ve špatně vytříděném písku je nějak moc. Str.
5 zvláštní formulace: „Součet stupňů nasycení plynem, vodou a ropou musí být 100 %“. Str. 6, 7
dále: nejednotnost v používání označení „krát“; str. 8, 10: nejednotnost při označení tlaku p, P; str.
13: průměr vzorku musí být buď 2,54 nebo 3,81 cm; str. 11 a dále: nejednotnost v používání jednotek
pro tlak (psi, MPa); str. 14 a dále: nejedná se o triaxiální tlak, ale o tlak simulující boční geostatický
tlak; str. 20 věta: „Z toho vyplývá, že petrofyzikální vlastnosti jsou do jisté míry závislé na orientaci“.
…k čemu?; str. 26: Příloha č. 1 – zdroj?; str. 34: graf – chybí označení os; str. 36: graf – chybí
označení os.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Bakalářka provedla v rámci prací na zadaných úkolech řadu měření petrofyzikálních charakteristik na
vybraných vzorcích. Získané výsledky přináší nové poznatky o pórovitosti a propustnosti vrstev
tvořených hořickým pískovcem.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Citované studijní materiály jsou uvedeny v seznamu literatury. Výčet použitých studijních materiálů
není rozsáhlý, což je však dáno tím, že obdobný výzkum na vzorcích hořického pískovce nebyl
prováděn.

7. Hodnocení formální stránky.
Zde je nutno podotknout, že se v textu vyskytují gramatické chyby a překlepy: str. 8 – turtuozita;
„…na použitém tlakovém gradientem“. Str. 12: „Měření permeability se provádí na vzorcích, jež jsou
očištěny a vysušeny, aby se snáze vzorek 100 % nesaturoval plynem a rychleji se dosáhlo ustáleného
proudění a Děje se tak kvůli podmínkám, za nichž platí Darcyho zákon; str. 15: „…na převrácené
hodnotě průměrného tlak“. Str. 16: „Hornina bělošedou barvu, která…“.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce by po úpravách mohly být publikovány ve fakultním časopise GeoScience
Engineering.



9. Celkové hodnocení práce.
Vzhledem k výše uvedenému doporučuji předloženou bakalářskou práci autorky Martiny Halatové k
obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:
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