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Petr Kolínský si vybral pro dizertační práci stále velmi zajímavé téma analýzy povrchových vln a 
jejich inverze, kterým  navázal na svou diplomovou práci o disperzi povrchových vln. Než se vyjádřím 
k samotné dizertační práci chtěla bych stručně zhodnotit celý průběh doktorského studia uchazeče. 
Petr Kolínský je zcela výjimečný student, u kterého se nadání a zájem o danou vědeckou problematiku 
snoubí s pílí, pracovitostí a schopností dovést každou práci do konce, a to velmi efektivním způsobem.  
Na svůj věk mě mile překvapil nebývalou systematičností, schopností sám si formulovat dílčí úkoly a 
většinou je i zcela samostatně řešit. Velice brzy pronikl do dané problematiky a prokázal schopnost 
vynikající orientace v literatuře týkající se daného tématu. Je autorem programového balíku SVAL, 
který je nezbytný pro řešení zadaného úkolu. Na dizertační práci pracoval intenzivně od roku 2004 a 
jeho úsilí přineslo, podle mého názoru, velmi hodnotné výsledky. Nebývá obvyklé, že uchazeč je 
autorem nebo spoluautorem devíti článků a dvanácti příspěvků na mezinárodních konferencích (AGU, 
EGU, EAGE, ESC a dalších). Kromě toho je Petr Kolínský autorem několika popularizačních článků 
o seismologii a k popularizaci přispěl i formou interview v mediích celostátního dosahu (ČT24, Český 
rozhlas, MF Dnes a další). 
 
Petr Kolínský se tematicky úzce nevymezuje pouze na problematiku povrchových vln, které jsou 
předmětem jeho dizertace, ale má daleko širší záběr. V roce 2008 pobýval na tříměsíční stáži u firmy 
MicroSeismic Inc., Houston, Texas, kde pracoval na studiu anizotropie pomocí štěpení střižných vln. 
V současné době se účastní monitorování plynového zásobníku OMV nedaleko Vídně, které tato 
americká firma provádí. To dokazuje, že jeho práce je velmi ceněná v mezinárodním kontextu a má i 
bezprostřední praktické využití. 
 
Za zmínku stojí i jeho účast na řešení některých grantových projektů; za všechny jmenujme např. účast 
na mezinárodním experimentu PASSEQ (Passive seismic experiment in Trans-European suture zone, 
2006 – 2007) a na projektu SLICE (Seismic lithospheric investigation of Central Europe, 2002 – 
2005). Jako hlavní řešitel současné době pracuje na projektu Grantové agentury ČR zaměřeného na 
hydrogeologické efekty a seismicitu ve zlomové oblasti Hronov-Poříčí a dále jako spoluřešitel na 
projektu Grantové agentury ČR věnovaného novému oboru rotační seimologie a seismometrie. 
 
Předkládaná dizertační práce obsahuje 3 odborné články, u kterých je uchazeč hlavním autorem. Dva 
z nich již vyšly, jeden je v tisku. Konvolut zmíněných tří článků je opatřen též shrnujícím a průvodním 
textem. Ten vysvětluje celkovou motivaci uchazečovy vědecko-výzkumné práce a zasazuje jí do 
širších souvislostí s dosavadním stavem poznání dané problematiky. Zde bych vyzdvihla velmi 
rozsáhlou a systematicky přehledně členěnou část provázející čtenáře nejdůležitějšími publikovanými 
výsledky týkajícími se povrchových vln od ranných pozorování z počátků minulého století až po 
dnešek. Úctyhodný, více než desetistránkový, seznam referencí ukazuje, že uchazeč má skutečně 
důkladně nastudovanou danou tematiku z literatury. Úvodní část práce také obsahuje metodickou část, 
kde je přehledně a s pomocí mnoha ilustrativních obrázků vysvětlena metoda analýzy disperzní křivky 
technikou vícenásobné filtrace. Pro někoho možná poněkud nezvyklé pojetí, kdy metoda je nejprve 
vysvětlena méně formálně, bez použití rovnic, tak aby byla zřejmá hlavní idea, a teprve potom 
následuje formálně matematický popis, má své opodstatnění. Je vedeno snahou zpřístupnit práci nejen 
vědecké obci se silným teoretickým zázemím, ale širšímu okruhu čtenářů včetně lidí ‚z praxe’, kterým 
je bližší měření a zpracování dat. Z této metodické části práce bych vyzdvihla zejména matematický 
důkaz nezávislosti určení disperzní křivky na typu záznamu (tj. zda se jedná o posunutí, rychlost nebo 
zrychlení). Dále je vysvětlena metoda inverze disperzní křivky, která je také podrobena několika 
syntetickým testům. 
 



Úvodní část dizertace také usnadňuje orientaci čtenáře v jednotlivých článcích a různých aplikacích 
dané metody, tím, že uvádí jejích vzájemnou návaznost a stručně hodnotí (z pohledu autora) jejich 
hlavní výsledky. 
 
První aplikací je článek “The Western Bohemia uppermost crust shear wave velocities from Love 
wave dispersion“, který byl publikován v roce 2007 v časopise Journal of Seismology. Jedná se o 
poměrně novátorský přístup, kdy disperzní křivky Loveových vln jsou studovány v krátko-
periodickém oboru na šesti profilech tvořených stanicemi a blízkými lomovými odpaly. 
  
Druhou aplikací je článek “The Western Bohemia uppermost crust Rayleigh wave tomography“ z roku 
2008, který vyšel v časopise Acta Geodyn. Geomater. (který mezitím již také získal impact faktor). 
Zde je novátorsky použita tradiční metoda tomografie z povrchových vln k výzkumu rychlostní 
struktury svrchní kůry v oblasti západních Čech. Původní článek je doplněn diskusí vlivu zhlazování 
na rozlišovací schopnost tomografie. 
 
Třetí aplikací je článek “Shear wave crustal velocity model of the Western Bohemian Massif from 
Love wave phase velocity dispersion“, který je v současné době v tisku v časopise Journal of 
Seismology. Článek se zabývá určením rychlosti S vln ve třech významných geologických jednotkách 
Českého Masivu. Používá se analýza fázových rychlostí Loveových vln v seismogramech tří 
zemětřesení v Egejském moři. Příslušná kapitola je oproti původnímu článku značně rozšířena o 
srovnání s rozložením P vln, zjištěným pro danou oblast jinými autory, a dále diskusí měření fázových 
rychlostí spektrálními metodami. 
 
Podstatnou částí předkládané dizertace je také již zmíněný programový balík SVAL, což je 
interaktivní software pro časově-frekvenční analýzu disperzivních signálů v širokém oboru frekvencí. 
Uchazeč je autorem hlavních části tohoto programu a pracuje na jeho vývoji již řadu let. Druhá část 
dizertace obsahuje velmi podrobný manuál k tomuto programu se spoustou ukázkových příkladů a 
ilustrativních obrázků. Uchazeč je též autorem dalšího, doprovodného programu PhaseCorr pro 
stanovení disperzní křivky fázové rychlosti mezi dvěma stanicemi. Tento program je rovněž 
předkládán. 
 
Ocenila bych také, že práce obsahuje, formou Dodatku, užitečný výkladový slovník nejdůležitějších 
termínů používaných v práci. 
 
Práci jsem měla možnost číst průběžně, tak jak jednotlivé články vznikaly, ještě před odevzdáním 
finální verze. Mé připomínky, pokud se vyskytly, byly již v textu zohledněny, takže k současné verzi 
žádné  připomínky nemám.  Domnívám se, že články mají velmi vysokou odbornou úroveň a rovněž  
průvodní text byl sepsán velmi pečlivě. Též jazyková stránka (celá práce je v angličtině) jakož i 
technická a grafická  úroveň je velmi dobrá. 
 
Po úspěšné obhajobě navrhuji udělit Mgr. Petru Kolínskému titul PhD. 
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