
Oponentní	  posudek	  bakalářské	  práce	  
	  
Michal	  Mazáček:	  Hydraulické	  štěpení	  
	  
Předložená	  bakalářská	  práce	  v	  sedmi	  kapitolách	  (včetně	  úvodu	  a	  závěru)	  podává	  
přehled	  o	  metodě	  hydraulického	  štěpení.	  Po	  zavedení	  pojmů	  mechaniky	  hornin	  ve	  
druhé	  kapitole	  se	  ve	  třetí	  kapitole	  poměrně	  detailně	  zabývá	  vlastním	  hydraulickým	  
štěpením	  –	  vznikem	  a	  šířením	  trhliny,	  její	  geometrií	  a	  prouděním	  v	  trhlině.	  Následuje	  
přehled	  frakturačních	  tekutin	  a	  plniv	  a	  v	  poslední	  kapitole	  uvádí	  příklad	  seismického	  
monitorování	  hydraulického	  štěpení	  v	  Texasu.	  Práce	  je	  kompilačního	  charakteru,	  má	  
32	  stran	  a	  problematika	  je	  ilustrována	  14	  převzatými	  obrázky	  a	  37	  rovnicemi.	  
Vedoucím	  bakalářské	  práce	  byl	  doc.	  RNDr.	  Jiří	  Mls,	  CSc.	  	  
	  
Práce	  je	  psána	  čtivě,	  se	  zaujetím	  a	  s	  přiměřeně	  úsporným	  využitím	  slov	  -‐	  na	  malém	  
prostoru	  rozebírá	  problematiku	  často	  do	  velkého	  detailu.	  Ke	  cti	  posluchače	  slouží,	  že	  
nezůstává	  na	  povrchu,	  ale	  všímá	  si	  fyzikálních	  souvislostí	  popisovaných	  jevů	  a	  rovnic.	  
Je	  třeba	  vyzdvihnout,	  že	  si	  posluchač	  vybral	  téma,	  které	  se	  nepěstuje	  ani	  na	  
Přírodovědecké	  fakulte	  UK,	  a	  patrně	  ani	  na	  jiném	  domácím	  pracovišti.	  Jedná	  se	  tedy	  
v	  jistém	  smyslu	  o	  práci	  průkopnickou,	  s	  čímž	  souvisí	  i	  potřeba	  vypořádat	  se	  
s	  chybějící	  českou	  terminologií.	  V	  textu	  jsou	  nové	  termíny	  uvedeny	  většinou	  jak	  
anglicky,	  tak	  se	  zdařilým	  českým	  ekvivalentem,	  což	  potvrzuje	  to,	  že	  posluchač	  
problematice	  porozuměl	  (např.	  surface-‐active	  agent	  -‐	  povrchový	  oddělovač).	  	  
Po	  formální	  stránce	  je	  práce	  na	  vysoké	  úrovni	  (obrázky,	  citování	  zdrojů),	  jediné,	  co	  
bych	  vytknul,	  je	  několik	  gramatických	  chyb	  a	  typografické	  chyby	  (např.	  velmi	  často	  
chybějící	  mezera	  před	  závorkou).	  	  
	  
Nekolik	  dalších	  poznámek:	  
	  

str	  8	  –	  není	  jasný	  důvod,	  proč	  při	  Navier-‐Coulombocu	  kriteriu	  vzniknou	  střižné	  
praskliny	  

obr	  5	  –	  chybí	  zdroj	  obrázku	  

str	  9	  –	  není	  jasné,	  kde	  se	  měří	  úhel	  θ	  

str	  10	  –	  podle	  rovnice	  (20)	  má	  faktor	  itenzity	  napětí	  rozměr	  napětí	  x	  (délka)1/2,	  zde	  je	  
chybně	  uveden	  záporný	  exponent	  	  

str	  13	  –	  chybí	  lomítko	  ve	  vztahu	  pro	  modul	  rovinné	  deformace	  

str	  14	  –	  v	  první	  části	  kapitoly	  	  3.2.4	  chybí	  odkaz	  na	  literaturu,	  takže	  není	  jasné,	  zda	  
odvození	  šířky	  trhliny	  je	  čerpáno	  z	  literatury	  nebo	  je	  dílem	  posluchače	  	  

str	  15	  –	  odkaz	  Shlyapobersky	  a	  Smith	  je	  uveden	  v	  opačném	  pořadí	  

str	  15	  –	  v	  komentáři	  k	  rovnici	  (32)	  je	  mylně	  uváděno,	  že	  je	  možno	  ji	  použít	  ke	  
kontrole	  čistého	  tlaku,	  přitom	  rovnice	  slouží	  jen	  k	  vyjádření	  čistého	  tlaku	  

str	  19	  –	  popis	  čerpání	  není	  zcela	  jasný.	  Není	  např.	  zdůvodněno,	  proč	  „největší	  
rychlost	  ztráty	  kapaliny	  je	  na	  čele	  trhliny“.	  Má	  tím	  autor	  na	  mysli	  spotřebu	  kapaliny	  
na	  vytváření	  nového	  objemu?	  O	  několik	  vět	  dále	  je	  však	  psáno,	  že	  „ze	  začátku	  stále	  



uniká	  kapalina	  více	  v	  blízkosti	  vrtu“.	  	  Tato	  část	  by	  si	  také	  zasloužila	  citování	  zdroje.	  Na	  
otázku	  ztráty	  kapaliny	  bych	  rád	  slyšel	  odpověď.	  Vzhledem	  k	  tomu,	  že	  nebudu	  
přítomen	  obhajobě,	  stačí	  později.	  
	  
Přes	  výše	  uvedené	  drobné	  nedostatky	  považuji	  předloženou	  bakalářskou	  práci	  za	  
vynikající.	  Prozrazuje	  o	  autorovi	  schopnost	  orientovat	  se	  ve	  zcela	  nové	  problematice,	  
utřídit	  nepřeberné	  množství	  informací,	  vybrat	  z	  nich	  to	  podstatné	  a	  následně	  vše	  
přehledně	  a	  srozumitelně	  vysvětlit.	  Pokud	  bude	  mít	  posluchač	  zájem	  se	  v	  dalším	  
studie	  zaměřit	  na	  hydrulické	  štěpení,	  bude	  mu	  jeho	  bakalářská	  práce	  dobrým	  
vodítkem.	  	  	  
	  
Konstatuji,	  že	  vytyčené	  cíle	  práce	  a	  požadavky	  na	  bakalářskou	  práci	  byly	  splněny.	  
Posluchač	  pracoval	  celkem	  se	  41	  zdrojem,	  z	  toho	  pouze	  jeden	  byl	  domácí.	  Práci	  
doporučují	  hodnotit	  známkou	  výborně.	  	  
	  
	  
	  
	  
V	  Praze,	  14.6.2011	   	   	   	   	   doc.	  RNDr.	  Tomáš	  Fischer,	  Ph.D.	  
	  
	  
	  
	  


