
Vyjádření vedoucího bakalářské práce Diany Konrádové 

UPŘESNĚNÍ POLOHY OHNISKA ZÁPADOČESKÉHO ZEMĚTŘESNÉHO ROJE V ROCE 1962 
 

Tato bakalářské práce se zabývá seismickým rojem, který se odehrál v západočeské 
seismické oblasti na podzim 1962 v období, kdy bylo seismické monitorování teprve 
v plenkách. Bylo zde v provozu několik seismických stanic ve vzdálenostech od 30 do více než 
100 km a dále dvě lokální stanice v dočasném provozu. Přestože tento roj byl nejsilnějším a 
nejlépe instrumentálně zaznamenaným do nástupu digitálním seismometrie, není o něm 
mnoho známo. Byly publikovány pouze dva články, které se však detailně nezabývají jeho 
lokalizací a zmiňují pouze polohu poblíž Kraslic. Jeho poloha byla dosud proto, i s ohledem na 
výskyt pozdějších rojů v oblasti Nového Kostela, předmětem jistých pochybností. Cílem práce 
proto bylo sebrat dostupná katalogová data a s použitím numerických metod lokalizace 
polohu upřesnit, a to včetně odhadu chyby.  

Diana Konrádová se po počáteční nejistotě v rozhodnutí pro téma chopila práce se 
zaujetím. Společně jsme stanovili strukturu bakalářské práce a studentka se seznamovala se 
základy seismologie a zejména metod lokalizace zemětřesení a se studovanou oblastí. Také 
z různých zdrojů zkompletovala tabulku časů příchodu pro jednotlivé jevy a prováděla 
testovací výpočty s poskytnutým skriptem v Matlabu, který samostatně upravovala.  

Docházela na smluvené konzultace, při kterých projevovala zájem o téma a iniciativně 
otevírala nastalé problémy. Na textu bakalářské práce pracovala poměrně samostatně. 
Během konzultací jsme upřesňovali strukturu práce, vysvětlovali si nejasnosti, které vyvstaly 
při studiu literatury a dolaďovali některé formulace. Určité vedení vyžadovala vlastní práce 
s daty a pochopitelně také potřebné úpravy lokačního programu. Oceňuji zaujetí Diany 
Konrádové pro řešený problém a samostatnost při řešení dílčích úkolů. Pro její další práci 
doporučuji lepší plánování času, práce byla dokončena uprostřed léta opravdu na poslední 
chvíli, přestože s ní bylo započato již vloni na podzim. Dále jsem zaznamenal určitou 
nedůslednost v zapracování mých připomínek; tak se stalo, že ve finální verzi jsou některé 
chyby, na něž jsem Dianu upozorňoval, např. použitá rychlost šíření P vln pro lokaci. 

Bakalářská práce ukázala, že Diana Konrádová je schopna se orientovat v nové 
problematice, využít dostupné literatury a provést potřebné zpracování dat a interpretaci. 
Pracovala poměrně pečlivě, pravidelně konzultovala a projevila schopnost zaujetí pro řešené 
téma. Práci bez pochybností doporučuji k obhajobě.  
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