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Předložená diplomová práce se zabývá srovnáním záznamů z odpalů a tektonických zemětřesení 
zaregistrovaných seismometry na povrchu a ve vrtech Litoměřice a Hartoušov. Autorka srovnává data z různých 
hloubkových úrovní a v rozdílných geologických podmínkách. Analýzou amplitud poukazuje na zesílení záznamů 
na volném povrchu, zhodnocením poměru signál/šum poukazuje na výhody monitorování ve vrtech, spektrální 
analýzu využívá pro frekvenční závislosti. Pro ocenění vlivu útlumu přípovrchové vrstvy se metodicky opírá o práci 
Wang et al. (2016). Práce je napsána ve slovenštině, má 59 stran, text je doplněn četnými obrázky a tabulkami. 
Kladně hodnotím poměrně značný rozsah použité literatury odkazující se často na odborné články v 
impaktovaných zahraničních časopisech. Po obsahové a formální stránce odpovídá požadavkům kladeným na 
diplomové práce.  

Dle zadání bylo cílem práce zhodnotit vliv volného povrchu na velikost zaregistrovaných amplitud a upřesnit vliv 
přípovrchové vrstvy včetně jejího útlumu. K analýze byla použita data z vrtných a povrchových seismometrů. 
Problematika seismometrů ve vrtech je v České republice nová, z tohoto pohledu se jedná o první práci 
s naměřenými vrtnými daty. V oblasti Litoměřic se jedná o interpretace ojedinělých dat z hlubokého vrtu, vrt 
Hartoušov je součástí mezinárodního projektu International Continental Drilling Program (ICDP). Práce má tedy 
praktický přínos a to i v mezinárodním kontextu. Celkově mám za to, že data i výsledky mohou posloužit za základ 
dalších budoucích analýz. Kladně hodnotím také fakt, že ačkoli se při své práci autorka potýkala s různými 
technickými obtížemi, (mj. uvádí např. nefunkčnost seismických stanic), přesto se dokázala přes tyto problémy 
přenést a splnit cíle vytyčené v zadání práce.  

Po formální stránce je práce napsána s pečlivostí, je dobře strukturována a tvoří ucelený výklad. Je psána ve 
slovenštině, což možná paradoxně, díky literatuře v anglickém jazyce, mohlo být pro autorku složitější. K textu 
mám následující dotazy a připomínky:   

Kap. 2.2.5. (str.9). Autorka diskutuje Q faktor pro různé hloubky v Zemi (plášť, astenosféra, jádro). Vzhledem 
k mělké problematice by bylo spíše vhodné uvést rozsah hodnot v zemské kůře a v přípovrchových partií.  

Výsledky spektrální analýzy (Obr. 23-27) ukazují na povrchové stanici ve spektrech vliv 50 Hz. Nebylo by lepší 
tento umělý artefakt odfiltrovat, aby nepoškozoval záznamy? 

V záznamech autorka pracuje s vertikální a horizontální složkou, není ale jasné, jakou horizontální složku bere. 
Bylo by vhodné doplnit a vysvětlit, jak přesně je horizontální složka definovaná. 

Amplitudy na hluboké a mělké stanici jsou si podobné (Obr. 18 a 19). Zajímalo by mě, zda je pro to vysvětlení. 

Vzhledem k tomu, že autorka srovnává vrtné a povrchové stanice, které se od sebe parametricky liší, zajímalo by 
mě, zda se příslušné stanice testovaly vedle sebe před spuštěním do vrtu, aby se určily jejich odezvy na stejný 
podnět. 

Závěrem lze říci, že předložená práce splňuje všechny požadavky a doporučuji ji k obhajobě. 
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