
Oponentní     posudek    diplomové     práce     Radky
Matějkové   „Příspěvek   k tektonické    interpretaci
rozložení  seismické  aktivity  v ostrovním  oblouku
Banda, jihovýchodní Asie".

Předložená   diplomová   práce  se  zabývá  výzkumem   prostorového   rozložení
zemětřesení  v oblasti   oblouku   Banda   za   období   1964-2004.   Je  zpracován
velký   datový   soubor   téměř   3000   jevů   ISC,   relokovaných   v Engdahlově
katalogu,   přičemž  přes  500  z nich   má  k dispozici   harvardský  mechanizmus
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práce.  Metoda je  založena  na  studiu  mnohonásobných  řezů,  pomocí nichž se
oblast     děli'     na     menší    snáze     pochopitelné     útvary,     scílem     vysvětlit
komplikovanou  třírozměrnou  strukturu  ohnisek,  a  to jak v subdukuji'cí desce,
tak   i   vdesce   nadložni'.   Geometrie   ohnisek   se   pak   svazuje   se   známými
geologickými  útvary  na  povrchu,  např.  ostrovními  oblouky,  aktivními  vulkány
atp.

Studentka   tuto   metodiku   dobře   pochopila   a   dokonale   zvládla.   Pochvalu
zaslouží  i  širší  popis  geologie  studované  oblasti,  přičemž  se  uplatnila  velká
výhoda  kombinace jejího vzdělání na  PřF a vedení práce  na  GFU AV.   Zdařilá
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popisující ohnisková  data,  působící dojmem,  že  s nimi
dlouhá léta.

je i  část práce (kap
diplomantka pracuje

Hlavním  přínosem  práce  je  kapitola  4,  kde  po  analýze  mnoha  řezů  dospívá
autorka     kvelmi     významnému     shrnutí    vobr.     30:     99%     studovaných
zemětřesení     je      interpretováno      z hlediska      příslušnosti      kjednotlivým
tektonickým jednotkám.

Matriál  byl zpracován zcela  profesionálním způsobem.  Styl  psaní (krátké jasné
a  úderné  formulace)  i  kvalita  angličtiny  svědčí  bud' o  mimořádném  nadání a
předchozi' zkušenosti ze zahraničí nebo o vydatné pomoci zkušeného poradce.
Práci  je   dle   mého   názoru   možno  téměř   ihned   předložit   k časopiseckému
publikování.

Následuje několik připomínek.

Je uvedeno mnoho referencí. Opravdu všechny práce diplomantka studovala?

Na  str.  20  je  zmínka  o  filtrování  dat  (vypuštění  pozorování  z epicentrálních
vzdáleností menších  než 20°).  Pokud  se  nemýlím, jde jen  o  přehled  metod  a
podobná filtrace se v práci neprováděla, že?



Jaká  filtrace  dat  se  ale  prováděla?  Odstavec  3.2.3  popisuje  typy  dat  podh
kvality,   ale   není   mi  jasné,   zda   byla   použita   pouze   nejlepší   (DEQ)   data.
V někteúch  místech  (např.  str  42)  se  o  tom  později  mluví,  ale  potřeboval
bych  podrobnější výklad. Stejně tak by mě zajímalo, zda  byla  nějak filtrována
data o mechanizmech ohniska (CMT).

V určitých  částech  práce  se  přistupuje  nejen  k tradiční analýze  svislých  řezů,
ale  též  tzv.  podélných  řezů  (,,longitudinal  sections``).  Potřeboval  bych  vědět,
zda    diplomantka    řešila    tyto    projekce    sama    nebo    spoužitím    nějakých
výpočetni'ch  programů  od jiných  autorů.  Souvisí to  i  s rotací (,,transformaď`)
mechanizmů  a  s prokládáním  rovin  skupinami  dotřesů.  Ptám  se  na  použitý
software, protože by mohl zajímat i jiné uživatele.

Překvapilo  mne,  že  přestože  se  o  prokládání  rovin  dotřesovými  sekvencemi
několikrát  v práci   mluví  Osou  uvedeny  i  číselné  hodnoty  azimutu  a  sklonu
rovin),  není tento důležitý dílčí výsledek nikde graficky demonstrován.  Čtenář
tak nemá možnost posoudit kvalitu proloženi' roviny.

Drobnou  poznámku  mám  k prezentování někteúch  skupin jevů.  Zpravidla  se
v popisovaném  obrázku  vyskytuje  útvarů  několik,  autorka  má  na  mysli jeden
z nich,  a  v tom  případě  bych  ocenil,  kdyby  byl  v obrázku  nějak  onen  útvar
pojmenován     nebo     označen     (třeba     vkroužku),     přinejmenši'm     vrámci
prezentace při obhajobě (nebo později na nějaké konferenci).

Zvláštni'  pozornost  bych  věnoval  důležitým  aseismickým  zónám.   Mluví  se  o
nich  na  mnoha  místech,  např.  v souvislosti  s obr.  28,  ale jejich  vymezení mi
vůbec  neni' jasné.  Prosím  o jasné vyjádřeni',  zda  se  to  v dané  oblasti  prostě
nedaří a proč.
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představuji' důležitý výsledek.

V závěru   (kap.   5)   by  při   diskusi   světově   unikátních   útvarů,  zjištěných  ve
studované  oblasti,  bylo  užitečné  znovu  odkázat  vždy  na  konkrétní  obrázek,
kteú jeden  každý  útvar  nejlépe  zobrazuje.    Při  obhajobě  bych  doporučoval
zaměřit se především na demonstraci těchto útvarů v konkrétních řezech.

Rád    bych   ocenil,   že    na    několika    místech   diplomantka   jasně   říká,   že
interpretace   některých  ohniskových   útvarů   není  jednoznačná.   Přesně  tam
mohou   vzniknout   problémy   při   publikaci   výsledků,   až   budou   posuzovány
jinými specialisty pro danou oblast (mezi  něž,  bohužel,  nepatřím).  Domni'vá se
diplomantka,  že  by se  některé interpretace dokonce  mohly změnit,  pokud  by
k dispozici byla např. data za 80 let, místo studovaných 40 let?

Poslední připomínka jde  nad  rámec diplomové  práce, je to otázka,  na  kterou
bych  rád znal odpověd', ale obávám se, že je to příliš složité.  Mám  nepři'jemný



/    pocit,  že  přidání ohniskových  mechanizmů  k čisté geometrii  ohnisek nepřináší
téměř  žádný   pokrok[   Vjz  opakovaná   tvrzení  v práci,   že  vtéměř   každém
studovaném    útvaru   je   mnoho   typů    mechanizmu.   Je   můj    pohled    při'liš
skeptický?  Nebo  je  právě  toto  jeden  z hlavni'ch  výsledků  -  že  totiž  procesy
porušení  zobrazené  pomocí  mechanizmů  jsou  ještě  podstatně  složitějši'  než
samotná  geometrie  ohnisek?  Má  tedy  vůbec  smysl  do  dalši'  podobné  práce
mechanizmy    zavádět?    Nebo   je    problém    ve    věrohodnosti    ohniskových
mechanizmů?

Závěr:
Předložená   diplomová   práce   je   založena   na   jasné   myšlence   a   kvalitním
zpracování  úctyhodného  datového  souboru.   Práce  splňuje  zadání,  správně
cituje použité materiály.  Má  profesionální podobu, velmi  blízkou  k časopisecké
publikaci[  Zasluhuje  vysoké  ocenění.  Práci  doporučuji  k obhajobě  a  navrhuji
známku ,,výborně``,
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