
Posudek diplomové práce Markéty Hrdličkové „Historická seismicita a 
geofyzikální průzkum tektoniky na Chebsku“. 

 
Předložená diplomová práce studentky Markéty Hrdličkové je zaměřena na oblast západočesko-

vogtandských zemětřesných rojů. Její hlavní částí je analýza makroseismických dat z oblasti západních 
Čech a Vogtlandu z přelomu 19. a 20. století a vytvoření revidovaného katalogu západočesko-
vogtlandských rojových zemětřesení za období 1897-1908. Ve druhé části práce se autorka věnuje 
zpracování a vyhodnocení dat z mělké refrakční seismiky na profilu, který je situován na východním okraji 
Chebské pánve v hlavní epicentrální oblasti Nový Kostel. 

Série zemětřesných rojů v letech 1897-1908 je obecně považována za nejsilnější seismickou aktivitu 
v oblasti západních Čech a Vogtlandu přinejmenším za posledních sto let. Tata aktivita je poměrně dobře 
zdokumentována díky písemným zprávám oficiálních pozorovatelů (Prof. Becke, Dr. V. Uhlig, Dr. Knett) 
Mittheilungen der Erdbeben-Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien (dále jen 
Mittheilungen). Autorka přistoupila k zadanému problému zodpovědně a pracovala systematicky. Použila 
originální zprávy Mittheilungen a katalog autorů Kárník V., Michal E., Molnár A.: Erdbebenkatalog der 
Tschechoslowakei bis zum1956, který byl opublikován v Geofyzikálním sborníku No. 69 v roce 1957. 
V prvním kroku  provedla detailní porovnání dat z obou těchto pramenů a zjistila, že v katalogu Kárníka et 
al. (1957) jsou převzaty veškeré údaje uvedené v Mittheilungen. Dále pracovala pouze  katalogem Kárníka 
et al. (1957), který digitalizovala. Vytvořila digitální katalog pozorování, na který aplikovala shlukovou 
analýzu, jejímž výsledkem je katalog makroseismicky pozorovaných jevů. Autorka se musela vypořádat se 
dvěma základními problémy, které jsou rozhodující pro relevantnost výsledného katalogu: (1) správně 
vyhodnotit, zda jednotlivé časové údaje v katalogu Kárník et al. (1957) odpovídají zemětřesení nebo 
makroseimickým pozorováním a (2) správně odhadnout neurčitost makroseimických pozorování v čase. 
Oba tyto problémy autorka zvládla výborně. Chci ocenit její kritický přístup  k makroseismickými datům a 
snahu o maximální objektivitu získaných výsledků. Za velmi cenné považuji porovnání časů vzniku 23 
zemětřesení v  rojích 1903 a 1908 odhadnutých na základě makroseismických pozorování (katalog M. 
Hrdličkové) s časy vzniku, které byly určeny z přístrojového pozorování na seismických stanicích v oblasti 
Vogtlandu (katalog V. Kárníka: Seismicity of Europe and the Mediterranean z roku 1996). Z těchto 
porovnání lze vyvodit, že rozložení zemětřesení v čase, které autorka  odvodila na základě 
makroseismických dat, je reálné. 

 Předloženou diplomovou práci považuji za zdařilou. Revidovaný katalog dává reálnější představu o 
sérii zemětřesných rojů v letech 1897-1908 a zároveň tvoří kvalitní základ pro společný výzkum 
„historické“ a „recentní“ rojové seismicity v západních Čech a Vogtlandu a i pro odhad seismického 
ohrožení v této oblasti. Je evidentní, že velký rozptyl v časech makroseimických pozorování (který je 
logickým důsledkem podstatně menší přesnosti času používané v běžném životě na přelomu 19. a 20. 
století) sváděl mnohé geofyziky k falešným úsudkům o výskytu většího množství silnějších jevů v rojích 
1897, 1903 a 1908. Pochvalu si autorka zaslouží za přílohu diplomové práce, kde jsou detailně uvedeny 
všechny získané výsledky formou přehledných tabulek a histogramů; všechna data i výsledky jsou okamžitě 
použitelné pro následné studie. Autorce doporučuji, aby tuto přílohu presentovala při obhajobě a 
demonstrovala tak skutečný rozsah práce a kvalitu výsledků.  

Práce má ale i nedostatky. Za hlavní věcný nedostatek považuji určování střední intenzity podle 
formule (3) resp. mediánu intenzity. Doufám, že autorka si je vědoma skutečnosti, že intenzita zemětřesení 
s epicentrální vzdáleností obecně klesá. Je logické, že čím je zemětřesení silnější, tím je pocítitelné na 
větším území - tudíž převažují pozorování I0 = 3°. Proto paradoxně všechna silnější zemětřesení, pro která 
existuje několik desítek či stovek  pozorování, vykazují nízkou střední intenzitu určenou podle formule (3): 
například tři zemětřesení ze 6. 11. 1908, pro která existuje 7, 13 a 25 makroseismickýchn pozorování, 
vykazují střední intenzitu I0 = 5.2°, zatímco jedno z nejsilnějších západočesko-vogtlandských zemětřesení 
ze 3. 11. 1908, 13:24:42? UTC o přístrojově odhadnutém magnitudu ML ≈ 5.0, pro které existuje 253 
makroseismických pozorování, vykazuje střední intenzitu I0 = 3°. Autorka se sice pokusila zvýšit vliv 
vyšších intenzit ve formuli (3) pomocí vážení počtu pozorování, viz formule (4). Je ale evidentní, že v 
případech většího počtu makroseismických pozorování, je toto vážení neúčinné. Střední intenzita je asi 
jediný možný parametr pro porovnání „síly“ zemětřesení na základě makroseismických dat, myslím si ale, 
že by měly být uvažovány pouze pozorování z epicentrální oblasti a jejího blízkého okolí.   
 Práce je stylisticky na velmi dobré úrovni, formulace jsou jasné, obrázky a tabulky jsou přehledné a 
dostatečně informativní. Mám pouze připomínky k dendrogramu v obrázku 2.13, kde jsem vůbec 
nepochopil význam čísel na horizontální ose, a k obrázku 2.14, kde jsem úplně nepochopil histogram 
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četnosti pozorování a identifikace jednotlivých shluků. Prosím autorku o detailnější vysvětlení při 
obhajobě. Autorka si ale zaslouží velkou kritiku za práci s použitou literaturou a jejím citováním. Základní 
zdroj dat: katalog Kárník V., Michal E., Molnár A., 1957. Erdbebenkatalog der Tschechoslowakei bis 
zum1956, Geofyzikální sborník, No. 69, je v práci citován jako Kárník (1956). Zprávy Mittheilungen nejsou 
vůbec citovány. Citace Zedník (2005) a Fischer (2010) jsou velmi pravděpodobně mylně uvedeny, zřejmě 
se jedná o práce Zahradník (2005) a Fischer et. al. (2010). Autoři článku Horálek J. and Fischer T., 2010. 
Intraplate earthquake swarms in WestBohemia/Vogtland (Central Europe), Jökull, 60, 67-87, jsou uvedeni 
v obráceném pořadí. Po přečtení úvodních kapitol musí nezasvěcený čtenář nutně nabýt dojmu, že stěžejní 
práce týkající západočesko-vogtlandských rojů je Pešek J., 2010. Chebská pánev. Třetihorní pánve a 
ložiska hnědého uhlí České republiky Praha: Česká geologická služba. Autorka odtud přebírá ne příliš 
věrohodné informace jako např. „Ohniska zemětřesení jsou uspořádána do krátkých, paralelních, 
kulisovitých lamel severoseverovýchodního až jihojihozápadního směru, které jsou opakovaně seismicky 
aktivní“ nebo „Vertikální pohyby zemského povrchu a změny tíhového zrychlení během seismických rojů a 
v období mezi nimi svědčí o střídavém nahromadění a uvolňování tektonického napětí“. Je pro mě 
překvapující, že autorka jen minimálně čerpala informace z článků v recenzovaných časopisech; zvláště 
když vedoucí její diplomové práce Doc. RNDr. T. Fischer, PhD. je mezinárodně uznávaným odborníkem 
v problematice západočesko-vogtlandských rojů a je autorem/spoluautorem více než 30 publikací v tomto 
oboru. Autorce bych také doporučil větší opatrnost při přejímání informací z internetových zdrojů. 
 Druhá část práce, která je věnována zpracování a vyhodnocení dat z mělké refrakční seismiky, 
souvisí s první částí pouze okrajově, proto se může jevit nadbytečná. Pokud ale autorka chtěla ukázat své 
schopnosti užité geofyzičky, pak i tato část splnila svůj účel.  
 

Celkové hodnocení: Jak jsem již dříve uvedl, předloženou diplomovou práci považuji za zdařilou. Oceňuji 
svědomitý a kritický přístup k datům i odvahu Markéty Hrdličkové pustit se do této problematiky. Je třeba 
udělat vše pro to, aby zdárně nastartovaný výzkum „historické“ západočesko-vogtlandské rojové seismicity 
neskočil úspěšnou obhajobou této diplomové práce. Úroveň práce ale zbytečně snižuje ledabylé zacházení 
s literaturou. Hodnocení bych proto rozdělil na dvě části: věcnou část, kterou jednoznačně klasifikuji 
stupněm výborně, a  část provedení práce, kterou klasifikuji stupněm velmi dobře – mínus. Zároveň 
chci ale komisi doporučit, aby brala do úvahy pouze hodnocení věcné části a aby klasifikace za provedení 
práce byla pouze výstraha pro autorku, zvláště chce-li pokračovat v doktorandském studiu.  
 
 
V Praze, dne 27. května  2011  
 
 
          
 
        ……………………………………… 
         Ing. Josef Horálek, CSc. 
 Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 
     


