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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Předložená diplomová práce se věnuje určování makroseismických intenzit v průběhu 
západočeského seismického roje z roku 2008 zpracováním českých a německých dotazníků.  
V úvodní části studentka stručně popisuje základní veličiny (makroseismickou intenzitu a 
magnitudo) a dále krátce seznamuje čtenáře s historií zemětřesení v západních Čechách (kapitoly 
1-3). V kapitole 4 se již zabývá vyhodnocením makroseismických účinků zemětřesného roje, 
který probíhal zejména v říjnu 2008 a zahrnoval sedm významnějších otřesů s magnitudem větším 
než 3. V této kapitole uvažuje celý zemětřesný roj formálně jako jedno zemětřesení, tj. 
nerozlišuje, ke kterému konkrétnímu jevu se vyplněný formulář váže. Celkem měla diplomantka 
k dispozici 850 dotazníků z ČR a 312 z Německa. Z nich musela část ze zpracování vyřadit (např. 
z důvodu chybného vyplnění některých zásadních otázek). Na příkladu největších měst 
v západních Čechách je popsán rozhodovací proces vedoucí k manuálnímu vyhodnocování 
intenzit, jež je založený na pečlivé analýze odpovědí respondentů. Dále jsou intenzity určeny a 
zobrazeny pro oblasti o velikosti 0.1x0.1 stupně, a to zvlášť pro česká a německá data. V další 
části (4.6 a 4.7) se pozornost obrací k automatickému vyhodnocování intenzit pomocí převzatého 
programu z British Geological Survey. Jelikož byl program vytvořen pro britský makroseismický 
dotazník, musela ho diplomantka jak částečně modifikovat, tak i co nejpečlivěji přiřadit odpovědi 
z českého a německého formuláře k odpovídajícím vstupním parametrům programu. Pro 
vykreslení map izoseist pak použila stejný programový balík, který získané intenzity podstatně 
zhladí, aby se dostaly izoseisty souvislé. Po srovnání výsledků vyhodnocených manuálně a 
automaticky se v kapitole 4.8 konstatuje, že v rámci jednoho stupně si oba výsledky odpovídají. 
Nakonec je v části 5 programový balík aplikován na jednotlivé otřesy zemětřesného roje 
jednotlivě, čímž se získá rozložení intenzit pro jednotlivé jevy. V závěru diplomantka navrhuje 
změny v současném dotazníku, které by vedly jak k lepšímu pochopení dotazů ze strany 
respondentů, tak i přesnějšímu zpracování a vyhodnocování. Diplomová práce dále obsahuje 
množství příloh sestávajících z popisu makroseismických stupnic a makroseismických dotazníků z 
ČR, Německa a VB, a dále dotazníku zahrnujícího navrhované změny. 
Diplomové práci je těžké něco vytknout po metodické stránce. Práce je vedena pečlivě a  
systematicky. Je též vidět, že diplomantka rozvažovala jednotlivé kroky v rozhodovacím procesu 
při analýze odpovědí recenzentů. Vysoce oceňuji zejména kritické zhodnocení používaných 
dotazníků, zejména pak navržení konkrétních změn. Bylo by hezké, kdyby se navrhované změny 
opravdu uplatnili v praxi. Nicméně by bylo jistě nutné konfrontovat české dotazníky dále s 
dotazníky v jiných zemích, zejména těch, které jsou zemětřeseními více postihnuty (USA, 
Japonsko, Řecko, Itálie, atd.). 
Po formální stránce je diplomová práce psána čtivě a obsahuje jen malé množství nedostatků. 
Například: 

- Tabulka 2.3 je bez popisků. 
- Tabulky 3.2-3.4 definující třídy zranitelnosti budov a jejich poškození jsou evidentně 

převzaté z jiných publikací bez uvedení zdroje.  
- Obrázek 4.2 by mohl být více informativní, ne jen zobrazovat geografické rozložení míst 

pozorování. Například by velikost symbolu mohla označovat počet sebraných 
makroseismických dotazníků. 

- Na str. 60 je uvedený odkaz na neexistující kapitolu 5.6.4 (pravděpodobně se míní kapitola 
4.6.4). 

- Na str. 68 je odkaz na neexistující vzorce  (4.2) a (2), kde se pravděpodobně jedná o 
vzorec (5.2). 

- Z textu týkajícího se tabulky 4.38 není zřejmé, jestli jsou porovnávány intenzity získané 
manuálním a automatických zpracováním až po zhlazovací proceduře, nebo před ní. 



Pomohl by i souborný obrázek se čtyřmi panely ukazujícími manuálně a automaticky 
určené intenzity před a po zhlazení (s izoseistami).  

Přestože je diplomová práce po metodické stránce na vysoké úrovni, nemohu ji z hlediska 
odborného klasifikovat jako vynikající. Neobsahuje totiž téměř žádnou teorii (vzorce), což 
považuji u diplomové práce vedené na MFF za nedostatek.  
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
- Jak se studentka vyhnula problému s rozlišením intenzit 2 a 3 díky faktu, že elektronický 

makroseismický dotazník vyplňují pouze lidé, kteří otřes pocítili? Autorka sama tento 
potenciální problém zmiňuje v kapitole 4.1, ale dále se jím již nezabývá. 

- V případě vyhodnocování intenzit pro roj jako celek se může stát, že jeden respondent vyplní 
makroseismické dotazníky pro více jevů. Jak se s tímto faktem nakládá při vyhodnocování? 

- Je možné v západočeských podmínkách uvažovat o vyhodnocování tzv. komunitních 
internetových makroseismických map (Community Internet Intensity Maps) podobně jako 
v programu USGS „Did you feel it?“ 
(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/dyfi/background.php). Diplomantka by mohla tento 
program představit v diskusi při obhajobě. 

- Existují pro západočeskou oblast tzv. útlumové křivky pro intenzity, neboli vztahy udávající 
pokles intenzit se vzdáleností od epicentra? Pokud ne, bylo by možné se pokusit o jejich 
určení z dat získaných v diplomové práci? 

- Bylo by též zajímavé porovnat získané intenzity s instrumentálními daty. K tomu účelu lze 
v literatuře nalézt velké množství empirických vztahů mezi intenzitami a některými 
veličinami charakterizujícími zaznamenaný pohyb půdy (např. maximální rychlost či 
zrychlení). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
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