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Tato bakalářské práce se zabývá možnostmi využití optických kabelů k záznamu pole seismických 
vln. Tento obor prochází v posledních letech bouřlivým rozvojem a poskytuje dosud nevídané 
možnosti v hustotě rozmístění seismických snímačů i v kmitočtovém rozsahu a dynamice záznamu. 
Zároveň, jako každá nová metoda, nastoluje nové otázky, týkající se mimo jiné aplikovatelnosti 
v různých oborech pasivní a aktivní seismiky a jako náhrada dosud standardních seismometrů 
založených na záznamu pohybu setrvačné hmoty.   

Toto téma jsme s Františkem Sovou vybrali po několika konzultacích, kdy projevil zájem o 
bakalářský projekt z oboru seismiky. Důvodem byla jak aktuálnost problematiky, tak příležitost dostat 
se k prvním seismickým datům zaznamenaných optickým kabelem na českém území, a to v rámci 
infrastruktury Ringen.  

František se tématu chopil s velkým zaujetím. Nastudoval si potřebnou literaturu, kterou si 
částečně sám vyhledal, a samostatně započal s psaním rešeršní části. Tu po několika málo 
konzultacích dokončil a věnoval se porozumění datům zaznamenaným při měření VSP ve vrtu PVGT-
LT1 v Litoměřicích. Hrubá seismická data generovaná vibračním zdrojem byla zpracována nezávisle 
(sumace a korelace) a jeho úkolem bylo data vhodným způsobem zobrazit a provést základní 
interpretaci. K tomu jsme mu poskytli skript v jazyku Matlab, který částečně upravil.  

S Františkem Sovou se mi velmi dobře spolupracovalo. Projevoval zájem a docházel na smluvené 
konzultace, při kterých iniciativně otevíral nastalé problémy. Na textu rešeršní části pracoval velmi 
samostatně, moje role se omezila na několik poznámek ke struktuře a některým technickým 
nejasnostem. Určité vedení vyžadovala vlastní práce s daty a jejich interpretace, která byla 
poznamenána určitou časovou tísní. To je poznat i na textu práce, kde se v poslední části vyskytují 
občasné jazykové a formulační neobratnosti. Na Františkovi si cením jeho fyzikální cit a zájem o 
technickou stránku problémů. Za zmínku jistě stojí i to, že práce je psána pěknou angličtinou a čtivým 
způsobem.  

Bakalářská práce ukázala, že František Sova je schopen se orientovat ve zcela nové problematice, 
s níž neměl možnost se seznámit v rámci studia na fakultě. Výborně shrnul informace z dostupné 
literatury a aplikoval je na poskytnutá data. Pracoval pečlivě a samostatně, pravidelně konzultoval a 
projevil schopnost zaujetí pro řešené téma. Práci bez pochybností doporučuji k obhajobě.  

 
 
 
V Praze dne 7.7.2020      prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 


