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Práce sestává ze tří  obsahově odlišných částí:  (i) úvodní spojující  text uvádějící  řešené 
tema  a  diskutující  jeho  klíčové  aspekty,  (ii) soubor  3  publikovaných  prací  v  odborných 
periodikách  s  komentáři  a  doplňky  a  (iii) dokumentace  použitého  softwaru.  Těžiště 
oponentského posudku se týká první a částečně třetí části, již publikované práce ve střední 
části byly důkladně revidovány při recenzních řízeních.

V práci nalézám jak kladné rysy, tak některé pasáže či aspekty, ke kterým mám více či 
méně kritické připomínky. Celkový dojem je ale pozitivní a kladné rysy jasně převládají: v 
podstatných krocích postupuje autor korektně. V práci jsem nenalezl žádnou konkrétní chybu. 
V následujícím uvedu nejdříve pozitiva a poté negativa práce.

a)     Pozitiva  

V úvodu podává autor velmi obsažný, výstižný a dobře strukturovaný přehled o řešené 
problematice.  To svědčí o seriózním přístupu autora k řešení úkolu a o jeho velmi dobré 
orientaci v daném oboru. Potenciální následníci mohou z tohoto přehledu pohodlně čerpat 
nejrůznější informace.

Pro identifikaci charakteristik disperze povrchových vln formuloval autor "Multifrekvenční 
filtrační  metodu"  (pozn.  přibližný  překlad  recenzenta).  Ta  se  podobá  standardní  metodě 
FTAN, oproti ní má však některé výhody (lepší možnost interaktivní kontroly seismogramů v 
časové  oblasti,  možnost  separace  módů).  Jak  autor  správně  zdůrazňuje,  jde  o  metodu 
jednoduchou,  a  tím  pádem  velmi  robustní  a  mocnou.  Kladně  hodnotím,  že  autor  práce 
nepodlehl  nutkání  rozvíjet  nějakou  novou  potenciálně  subtilní  metodu  a  místo  toho  se 
"spokojil"  s  metodou jednoduchou,  její  možnosti  však využil  beze  zbytku.  Přestože  tento 
odstavec uvádím jako pozitivum, mám k tomu menší připomínku. Celkový rozsah práce je 
velký (cca 260 stran hustého textu) a větší stručnost by nebyla na závadu. V tomto ohledu se 
mi  zdá  jako  zbytečné  zařazovat  do  textu  odstavce  1.3.  ("Illustrative  description  of  the 
method") a 1.4. ("Formally exact description of the method"). Upřednostnil bych, pokud by se 
autor rozhodl pro jednu z variant, neboť i z odstavce 1.3. je zřejmé, jak metoda pracuje.

Autorova (a spoluautorovy) publikace týkající se aplikací metody na různá vstupní data z 
různých oblastí  Českého masivu jsou zajímavé. Jsou vhodným doplňkem ostatních metod 
aplikovaných  na  data  naměřená  v  poslední  době  (cca  od  roku  2000).  Inverze  disperze 
povrchových vln byly prováděny již dříve, avšak současná data i výpočetní možnosti jsou 
kvalitativně i kvantitativně na mnohem vyšší úrovni. Zařazené kopie publikací se mně líbí a 
doporučuji další pokračování těchto prací.

b)     Negativa  

V názvu práce  ("...Analysis  and Inversion  ...")  deklaruje  autor  jako náplň  “analýzu”  a 
“inverzi  dat”.  V tomto ohledu je  ale  práce  poněkud nevyvážená.  Zatímto  část  týkající  se 
metodiky  zpracování  (=analýzy)  dat  je  velice  podrobná  a  detailní,  problematice  inverzní 
úlohy  je  věnováno  mnohem  méně  pozornosti.  Autor  uvádí  různé  způsoby  parametrizace 



vrstevnatých modelů, omezení rozsahu parametrů,  a odkazuje na algoritmus (“Isometrický 
algoritmus”) pomocí něhož je řešena příslušná soustava rovnic. Je však mnoho zajímavých 
otázek, které by mohly být diskutovány, např:

• Je výhodnější invertovat separátně grupové nebo fázové rychlosti šíření, nebo obě 
zároveň (jsou-li k dispozici)?

• Která z těchto úloh je lépe podmíněná?
• Která lépe konverguje?
• Jak je to s jednoznačností/víceznačností: existují dva různé vrstevnaté modely se 

stejným počtem vrstev, které poskytují stejné fázové/grupové rychlosti?
• Jsou informace z fázové a grupové rychlosti ekvivalentní nebo ne?
• Jak volit počet vrstev?
• Pokud bude úloha vlivem velkého počet parametrů (vrstev) podurčená, jaké jsou 

možnosti regularizace a jaké jsou její důsledky?
• Jak je to s apriorním požadavkem největší rychlosti šíření P/S vln v podložním 

poloprostoru?
Bylo by, dle mého názoru, relevantní diskutovat alespoň některé z naznačených otázek.

Jádrem předložené práce je diskuse a aplikace autorovy "Multifrekvenční filtrační metody" 
která  je  v  některých  částech  stavěna  jako  protipól  standardní  metodě  FTAN (Levshin  et 
al.1972, 1992). FTAN je ale často používána jinými autory, nebylo by tedy na škodu kdyby 
autor zkusil srovnat výsledky dosažené pomocí svého softwaru s výsledky s pomocí FTAN 
(pozn. software pro FTAN je dosažitelný na webu).

Třetí část práce je věnována popisu a dokumentaci použitého softwaru. Vlastní software v 
elektronické formě je též na přiloženém CD nosiči. Není pochyb o tom, že otevřenost vědy ve 
smyslu  volného přístupu k datům a (v tomto případě)  k algoritmům a softwaru je  velmi 
žádoucí a potřebná. V tomto ohledu autorův přístup hodnotím kladně. Bylo by ale záhodno 
učinit SW snáze dostupný širší komunitě seismologů a umístit jej na web, nejlépe na webové 
stránky  tomu  určené  (např.  ORFEUS).  V tom  případě  je  ale  nezbytné  SW přepracovat. 
Autorův SW je sestaven pro Delphi, což je značně omezujícící, mezi seismology je Delphi 
nepříliš rozšířené prostředí. Hlavní překážkou použitelnosti je ale omezení datového formátu 
na nestandardní a nedokumentovaný formát “KUK”, který se používá pravděpodobně jen na 
autorově pracovišti.

Závěrem konstatuji, že oponovaná práce je originální, dobře srozumitelná a graficky velmi 
pečlivě  vypracovaná.  Ve  své  podstatné  části  může  sloužit  jako  vzor  pro  další  studenty 
zabývající se obdobnou tematikou. Přestože se může zdát, že v tomto posudku zabírají více 
místa  námitky,  jde  spíše  o  připomínky  diskusního  charakteru  a  zdůrazňuji,  že  celkové 
hodnocení práce je kladné. Práci doporučuji k obhajobě.

V Praze 11.10.2010
RNDr. Bohuslav Růžek, CSc.

Geofyzikální ústav AVČR, v.v.i.


