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Předseda komise pro obhajoby Dr. Blecha představil diplomantku Markétu Hrdličkovou a 
seznámil komisi a přítomné hosty s jejími studijními výsledky v průběhu navazujícího 
magisterského studia. Poté prezentovala diplomantka hlavní teze své diplomové práce. 
Stěžejním cílem práce bylo zpracovat katalog makroseizmických pozorování z let 1807 až 
1907 a vytvořit z něj seznam zemětřesení. Doplňujícím tématem byla interpretace 
seismického refrakčního profilu vedeného přes okraj chebské pánve. Prezentace nepřekročila 
vymezených 20 minut a po prezentaci následovalo zhodnocení práce diplomantky školitelem 
Doc. Fischerem z Přírodovědecké fakulty UK a oponentem Ing. Horálkem z Geofyzikálního 
ústavu AV ČR. Školitel konstatoval, že diplomantka pracovala pečlivě a samostatně, určité 
nedostatky se vyskytly při citování literatury. Navrhuje známku velmi dobrou. Z věcných 
připomínek má oponent výhrady k určování střední intenzity zemětřesení podle mediánu intenzity. 
Celkově však považuje věcnou náplň DP za zdařilou a hodnotí jí výborně. Větší výhrady má Ing. 
Horálek k formálním nepřesnostem a po formální stránce hodnotí práci jako velmi dobrou. Poté, co 
diplomantka reagovala na připomínky oponenta, byla zahájena diskuse.  V diskusi k výsledkům 
práce vystoupili Dr. Dohnal z PřF UK v Praze a Doc. Novotný z MFF UK v Praze. Doc. 
Novotný ve svém vystoupení především ocenil užitečnost výsledků předkládané diplomové 
práce. Dr. Dohnal požadoval některá upřesnění týkající se seizmického profilu vedeného přes 
okraj chebské pánve. Auditorium tvořili kromě členů komise zaměstnanci a studenti PřF UK 
v Praze, pracovníci Geofyzikálního ústavu AV ČR a MFF UK v Praze. Po poradě se komise 
na neveřejném zasedání shodla na klasifikaci diplomové práce známkou velmi dobrou.  
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