
Posudek na doktorskou disertační práci Petra Kolínského „Surface Wave 
Analysis and Inversion: Application to the Bohemian Massif“ 

 
 Velice častou úlohou v nauce o vlnění ve fyzice a technice je oddělování signálů. Některé 
signály jsou dobře oddělitelné v časové oblasti, např. P a S vlny na seismogramech. Jiné 
signály lze dobře oddělovat ve frekvenční oblasti. Pak existují smíšené signály, které nelze 
snadno oddělovat ani v časové, ani ve frekvenční oblasti, protože se jejich frekvenční složení 
mění s časem. K analýze takových signálů je třeba vyvíjet metody frekvenčně-časové 
analýzy. V geofyzice mají charakter takových smíšených signálů hlavně povrchové seismické 
vlny a ionosférické hvizdy. Klasickými metodami jejich analýzy je metoda pohyblivého 
časového okna nebo teoreticky ekvivalentní metoda mnohokanálové filtrace. Jejich aplikace 
na určování experimentálních disperzních křivek byly zprvu rozvíjeny zejména v USA a 
v bývalém SSSR. U nás použití těchto metod při analýze ionosférických signálů podrobně 
popsal K. Dobeš v r. 1981. Původní ruský program SVAN (spektral´no-vremennoj analiz 
nabljudenij) pro zdejší seismické aplikace upravilo několik diplomantů, mezi nimi i P. 
Kolínský. Na Slovensku se v posledních letech těmito metodami zabývala M. Kristeková 
z novějšího a širšího hlediska s použitím waveletů (vlnek). 
 Předpisy pro přípravu disertačních prací připouštějí dvě hlavní formy prací, a to souvislý 
výklad anebo soubor publikací doplněný jednotícím komentářem. Mgr. Kolínský zvolil 
náročné spojení obou přístupů, kdy zkombinoval souvislý výklad s mírně upravenými 
publikovanými pracemi. Vzniklo tak obsáhlé přehledné dílo, kde jednotlivé části na sebe 
přirozeně navazují, i když jeho rozsah poněkud převyšuje obvyklé zvyklosti (264 stran 
hustého textu). 
 Vlastní text začíná rozsáhlým historickým přehledem, popsaným zejména v paragrafu 1.1 
(str. 21 až 39). Tento přehled je velmi cenný, jde až do současnosti, autor jednotlivé práce 
stručně charakterizuje. Hlavní náplní první části předložené disertace je pak rozvíjení metod 
frekvenčně-časové analýzy. Autor stručně poukázal na nedostatky většiny nových přístupů a 
pak se vrátil k tradiční metodě mnohokanálové filtrace. Důkladně analyzuje přednosti této 
metody, v mnoha směrech ji rozvíjí, sestavuje nové počítačové programy a vybavuje je 
kvalitní grafikou. Autor využil mnohaletých zkušeností v tomto směru z práce v Ústavu 
struktury a mechaniky hornin AV ČR. Některé výsledky z této části práce jsou původní a byly 
již publikovány. 
 K první části práce, jakož i k práci celé, nemám žádné zásadní námitky nebo připomínky. 
Měl jsem možnost číst část rukopisu práce, na některé drobnější nedostatky spíše technického 
rázu jsem autora upozornil, v konečném textu to již bylo upraveno. K první kapitole mám jen 
dotaz, týkající se oprav na vliv přístroje při výpočtu grupových rychlostí. V paragrafu 1.6 
autor dokazuje poněkud nečekané tvrzení, že při použití frekvenčně-časové analýzy 
s gaussovskými filtry vede použití záznamů posunutí, rychlosti nebo zrychlení pohybu půdy 
k teoreticky stejným disperzním křivkám. Je to díky tomu, že poloha maxima obálky 
filtrovaného signálu (Gaborova signálu) se nezmění jeho derivováním. Jenže teoretické 
odvození je provedeno jen pro nejjednodušší typ vstupního seismogramu ve tvaru sinusovky. 
Nešlo by toto odvození zobecnit i na realističtější tvar disperzního vstupního signálu? Několik 
uvedených numerických testů na syntetických seismogramech sice potvrzuje toto obecné 
tvrzení, ale za úplný důkaz to považovat nelze. 
 Kapitoly 2 až 5 jsou věnovány interpretacím naměřených disperzních křivek povrchových 
vln. Obsahují tři práce, které byly publikovány či přijaty do tisku v renomovaných časopisech, 
kde již prošly náročným recenzním řízením. Práce se soustřeďují na strukturní výzkumy 
západní části Českého masívu. Interpretace se provádějí pomocí tzv. izometrické inverze,  
která umožňuje řešit mnohoparametrické nelineární úlohy bez výpočtu derivací podle 
parametrů prostředí. Výsledkem interpretací jsou vrstevnaté vertikálně nehomogenní modely 



zemské kůry, zčásti i svrchního pláště. I když Mgr. Kolínský nebyl jediným autorem těchto 
publikací, byl autorem prvním a jeho příspěvky byly převládající. Vedle strukturálních 
výsledků oceňuji na této části disertace to, že ukazuje přednosti použité frekvenčně-časové 
analýzy i při zpracování složitých seismogramů, např. komplikovaných záznamů řeckých 
zemětřesení pořízených na seismických stanicích ve střední Evropě. 

Před originálními pracemi nebo za nimi jsou v této části disertace přidány doplňující 
rozbory a komentáře. Tyto doplňkové texty jsou zajímavé, užitečné, ukazují na některé 
problémy a naznačují cesty jejich řešení. Mám k nim však několik drobných poznámek: 
• Parciální derivace fázové a grupové rychlosti podle parametrů prostředí se v disertaci 

nepočítají, protože se bezprostředně nepotřebují. Tím se ale ztrácí představa o citlivosti 
disperzních křivek k parametrům prostředí a o stabilitě příslušných obrácených úloh. Testy 
popsané v paragrafu 2.3 (str. 76 a dále) nemohou informací o citlivosti plně poskytnout. 
Například fixování parametrů v první vrstvě (str. 78) je trochu problematické, protože 
první vrstva (pokud není příliš tenká) má podstatný vliv na disperzní křivku v širokém 
oboru period. Nevhodné fixování první vrstvy se pak může různě kompenzovat v hlubších 
vrstvách. Naopak vliv hustot je relativně malý, ty je vhodné fixovat nebo vázat na 
seismické rychlosti, nesnažit se o jejich nezávislé určení. 

• Pochybuji o správnosti tvrzení na str. 103 (7. řádek zdola, před článkem o tomografii 
západočeské seismoaktivmí oblasti), že „the geological structure is probably not the most 
important phenomenom influencing the distribution of surface wave velocities“. Tento 
názor vyplynul ze zjištění, že ve výsledcích z tomografie pomocí povrchových vln nebyly 
„vidět“ některé významné struktury, např. chebská pánev. Co by ale mělo mít větší vliv na 
povrchové vlny než geologická stavba? Naše zkušenosti s interpretací hodochron 
refragovaných vln ve stejné oblasti naopak ukazují na úzkou vazbu na geologické 
jednotky. Vysvětlení zmíněných rozporů je asi třeba hledat jinde. 

• Z teorie Loveových vln ve vrstevnatých prostředích vyplývá, že fázová rychlost je rostoucí 
funkcí periody. Experimentální disperzní křivka na obr. 5.21 (str. 148), včetně jejích 
perturbací, ale mají lokální minimum. Neměl by se pás neurčitosti rozšířit, aby se lokální 
minimum více zahladilo? 
Poslední dvě rozsáhlé kapitoly, kap. 6 a 7, představují podrobnou příručku na použití 

vypracovaného programového vybavení. Jsou rovněž velice cenné, shrnují veliký objem 
vykonaných prací v posledních letech a významně rozšiřují okruh potenciálních uživatelů. 
Žádné podstatnější poznámky nebo komentáře k této poslední části disertace nemám. 

Předložená disertace představuje významný příspěvek k výzkumům povrchových 
seismických vln. Práce je napsána přehledně, text je doplněn velkým množstvím obrázků a 
velice obsáhlým přehledem literatury. Disertace přináší původní vědecké výsledky, z nich 
mnohé již byly publikovány. Práce splňuje všechny obvyklé požadavky kladené na doktorské 
disertační práce k získání titulu PhD. Autor přesvědčivě prokázal své schopnosti pro 
samostatnou vědeckou práci. Své výsledky rovněž úspěšně prezentoval na mezinárodních 
konferencích, naposledy na nedávném valném shromáždění Evropské seismologické komise. 
 Doporučuji proto, aby předložená práce byla přijata k obhajobě a na základě úspěšné 
obhajoby byla Mgr. Petru Kolínskému přiznána příslušná vědecká hodnost. 
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