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Oponentní posudek bakalářské práce 

 

petr Vorlíček: Vrtné technologie ve vrtném průzkumu 

 

Práce byla panu Petru Vorlíčkovi zadána na Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a 

užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2013 a předložena 

byla v srpnu 2014. Školitelem byl doc. RNDr. J.V.Datel, Ph.D. Práce má 74 stran včetně 

titulních, je logicky členěna do 11 kapitol včetně seznamu použité literatury a pramenů. Má 

standardní grafickou úpravu, je sepsána pečlivě, bez chyb a překlepů. 

Zajímavé téma student zpracoval s hodně širokým záběrem. Vznikla tak dobrá kompilační 

práce, která umožnila studentovi seznámit se s řadou aspektů zpracovaného tématu. 

Dále uvádím několik konkrétních poznámek k předloženému textu. 

 Kap. 2.1., 1.odst. str.12:  jaký rozdíl vidí autor mezi průzkumným a výzkumným 

vrtem ? 

 Kapitoly 2.1., str.13: uvedené rozdělení hg. vrtů dle hloubek vychází z pohledu 

hlubinného vrtání. Důležité dělení je z hlediska požadavků legislativy (ohlášení, 

schválení) na:          

 - vrty do 30 m         

 - nad 30 m, 

 Kap.2.3.: kapitola se svým obsahem poněkud vymyká zaměření práce, nezapadá do 

celkového kontextu.  

 Kap.3, odst.3, str.15: první vrtné technologie byly vyvinuty a použity ve starém 

Egyptě 

 Kap.3, str.18: průzkumné hydrogeologické a geologické vrty v rámci výzkumu styku 

Českého masivu a Karpatské soustavy realizované v 80-tých letech 20.století 

dosahovaly hloubek přes 5 000 m 

 Kap.4, nadpis: použít spíše upřesnění  hg.průzkumných vrtů, protože se tímto 

tématem autor zabývá. Jiným typem jsou vrty určené k jímání podzemní vody. 

Nicméně v textu autor nedělá rozdíl mezi průzkumným a jímacím vrtem. Z hlediska 

legislativy je jímací vrt vodním dílem. 

 Kap.4, str.20: vrty se paží pracovní ochrannou kolonou pouze v některých případech, 

kdy je mocnost nezpevněných hornin v horní části stvolu vrtu příliš mocná a je navíc 

zvodněná.  

 Kap.4: postrádám zde definici jednotlivých částí hg. vrtu (zárubnice, obsyp, kalník, 

atd.). Autor by se vyhnul poněkud nepřehlednému popisu např. v části věnované 

výstroji (str.20, odst.2). Když již se zde mluví o výstroji hg. vrtu, měl by být odlišen 

popis obsypu zárubnicové kolony od popisu její filtrační části (obsyp je zmíněn až v 

posl. odst. str.20). Obsyp má u hg. vrtů velmi důležitou funkci. Úlohou filtrační části 

výstroje vrtu je zachycování jemných horninových částic především v obsypu vrtu, 

velikost perforace filtrační části zárubnice závisí především a zrnitostním složení 
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použitého obsypu. U něj se zase zrnitostní složení řídí velikostí jemných částic 

horninového okolí, hodnotou d10/d60 horniny a předpokládanými vstupními rychlostmi 

podz. vody do vrtu - nesmí být dosaženo turbulentního prostředí - vztah k 

Reynoldsovu číslu. 

 Kap.4, odst.3, str.20: cementace nemá za cíl chránit před průnikem výplachu - ten 

musí být před vystrojením vrtu a cementací mezikruží odbourán ! 

 Kap.6,3., str.23: v současnosti je v hydrogeologii nejrozšířenějším typem vrtání vrtání 

rotačně-příklepové 

 Zajímavá je kapitola 6.7. v níž autor zmiňuje některé netypické nové technologie 

vrtání. Tyto však nejsou v hydrogeologii používány, využívají se v ojedinělých 

případech při vrtání velmi hlubokých vrtů. 

 Kap.7: měla by být zařazena spíše do kapitoly 6.2., jako rozšíření kapitoly 6.2.3., 

která je naopak velmi stručná.  

 Kap.9.3.: důležitým parametrem je konduktivita 

Závěrem mohu konstatovat: 

1. Práce svou náplní odpovídá názvu práce i cíli uvedenému v úvodu práce. 

2. Student využil celou řadu archívních zdrojů, správně je cituje. Seznam literatury na 

konci práce má celkem 31 položek, z toho 26 tvoří odborná literatura související s 

tématem práce (z ní 10 cizojazyčných). Celá jedna třetina uváděných odborných prací 

se vztahuje k vrtným technologiím, které se v hydrogeologii prakticky vůbec 

nepoužívají (laserové vrtání, vrtání plasmou apod.), protože se vyvíjejí v souvislosti s 

ložiskovými vrty. 

3. Autor se dostatečně věnoval i formální stránce práce, text je napsán pečlivě, 

s přehlednou grafickou úpravou 

4. Výše uvedené poznámky a komentáře nijak nesnižují vysokou úroveň předložené 

práce. 

5. Hlavní význam práce vidím v tom, že přináší srozumitelný přehled dané problematiky 

6. Předloženou bakalářskou práci hodnotím pozitivně, dokládá schopnosti studenta 

pracovat s materiály, které vztahují k tématu práce na bakalářské úrovni. Žádné 

úpravy ani doplnění nepožaduji.  

Předloženou práci doporučuji přijmout a ohodnotit jako výbornou. 

 

V Praze 31.8.2014 

 

RNDr. František Pastuszek 
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