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Tato diplomová práce se zabývá analýzou seismických záznamů vrtních seismometrů a 
jejich porovnáním se záznamy seismometrů na zemském povrchu z hlediska amplitudy 
seismického signálu a šumu a zlepšení jejich poměru. Také využívá analýzy frekvenčního 
spektra k určení útlumu přípovrchové vrstvy.  

Téma práce je motivováno probíhající instalací seismografů do vrtů v rámci dvou 
probíhajících projektů: ICDP Eger, jehož cílem je lepší porozumění vzniku seismických rojů 
v západních Čechách a RINGEN zaměřeného na využití geotermální energie systémem EGS 
v Litoměřicích. Instalace seismometrů do vrtů, která se v posledním desetiletí stává 
standardem observační seismologie, umožňuje díky nižší úrovni šumu a vyšším 
zaznamenaným frekvencím zvýšit citlivost a rozlišovací schopnost seismického monitorování. 
V domácích podmínkách jsou tyto instalace v rámci akademické sféry první vlaštovkou a 
práce tak představuje první vhled do problematiky. Cílem práce proto bylo provést základní 
analýzu seismických záznamů z hlediska poměru signálu k šumu a ukázat možnost využití dat 
pro určení útlumu přípovrchové vrstvy.  

Na úvod zhodnocení práce diplomantky bych rád poukázal na fakt, že se jedná o zcela 
novou problematiku a studentka musela společně se mnou hledat způsoby analýzy dat a 
jejich prezentace. Diana Konrádová se po počáteční nejistotě v rozhodnutí chopila práce a 
společně jsme stanovili strukturu diplomové práce a studentka se seznamovala 
s problematikou amplitud seismických vln a jejich útlumu a metod k jeho určení. Průběžně 
vybírala záznamy zemětřesení pro analýzu seismického šumu a signálu a připravovala skripty 
pro jejich zpracování a analýzu.  

Diana spolehlivě docházela na smluvené konzultace a pohotově reagovala na moje 
podněty. Projevovala velké zaujetí pro téma, v některých případech mi však chyběla její 
vlastní iniciativa, např. k domluvě schůzky. Na textu teoretické části diplomové práce 
pracovala samostatně. Během konzultací jsme upřesňovali strukturu práce a vysvětlovali si 
nejasnosti, které vyvstaly při studiu literatury. Určité vedení vyžadovala vlastní práce s daty a 
pochopitelně také potřebné úpravy skriptů v Matlabu.  

Oceňuji zaujetí Diany Konrádové pro řešený problém a samostatnost při řešení dílčích 
úkolů. Pro její další práci doporučuji lepší plánování času, některé části práce byly doplněny 
až na poslední chvíli, přestože jejich potřebnost byla dohodnuta již dříve. Také je škoda, že 
Diana tak nestihla zakomponovat mé poslední poznámky k diplomové práci.  

Bakalářská práce Diany Konrádové ukázala na dvou lokalitách, že použití vrtních 
seismometrů vede ke zlepšení kvality zaznamenávaného seismického signálu. Studentka se 
úspěšně zorientovala ve zcela nové problematice, využila 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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