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Průběh obhajoby:  
 
Předseda komise zahájil obhajobu představením členů komise, školitele a oponentů. Konstatoval, že 
kandidát splnil všechny podmínky nezbytné k obhajobě práce a že komise je usnášeníschopná. Přečetl 
stručný životopis uchazeče. Školitel, L. Eisner, přečetl svůj posudek. Vyzdvihl inovativnost předložené 
práce. Poté uchazeč, F. Staněk, stručně svojí práci představil komisi a hostům. Dále přečetl první 
oponentský posudek F. Cornet. Podle něho práce ukazuje, že techniky vyvinuté původně v seismické 
prospekci pro účely zkoumání geologické struktury mohou být využity při určování zdrojových 
mechanismů jevů indukovaných při hydraulickém štěpení. Konstatoval, že závěry práce jsou velmi 
hodnotné a originální, ale poukázal i na nekompletnost některých modelů. Z čistě seismologického 
hlediska jsou však podle něj závěry správné. Druhý oponentský posudek přečetl J. Šílený. Součástí 
posudku byl také poměrně rozsáhlý seznam dotazů a připomínek, na které, po výzvě předsedy komise, 
uchazeč průběžně reagoval. Oba oponenti potvrdili, že jsou spokojeni s odpověďmi uchazeče na jejich 
otázky a připomínky. 
 
Poté následovala všeobecná diskuse. V diskusi vystoupili: L. Eisner (Seismik, s.r.o.), T. Fischer (PřF 
UK), J. Málek (ÚSMH AV ČR) a C. Matyska (MFF UK).  F. Cornet vyzdvihl kvalitu předložené práce 
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slovy: „ … such dense monitoring systems, associated with the automatic real-time data processing 
presented in the thesis, should become the new standards for monitoring fluid induced seismicity.“ 
 
 
Počet publikací: 9 (6 impact factor) + 15 expanded abstracts 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 7 
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Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných: 0 
 
Výsledek obhajoby:   X prospěl/a       neprospěl/a    
 

 
 
Podpis předsedy nebo místopředsedy komise: Prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc. 
 
 
 
Podpis jednoho dalšího člena komise: Doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. 
 


	Univerzita Karlova
	ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY
	DISERTAČNÍ PRÁCE


