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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 

Oblast západních Čech a přilehlého Vogtlandu v Německu je z geofyzikálního hlediska velmi 
zajímavá výskytem občasných zemětřesných rojů. Jeden z nejsilnějších seismických rojů se zde 
vyskytl na přelomu let 1985/86. Již v průběhu několika málo měsíců po tomto roji zpracovali 
pracovníci tehdejšího Geofyzikálního ústavu ČSAV rozsáhlé makroseismické dotazníky a 
sestavili mapy izoseist pro dvě nejsilnější zemětřesení v tomto roji. Cenná makroseismická data 
zpracovali i pracovníci katedry geofyziky MFF UK. V následujících letech se několik českých 
pracovníků podílelo na přípravě Evropské makroseismické stupnice 1998 (EMS-98). 

Poslední zemětřesný roj s makroseismickými účinky proběhl ve stejné oblasti na podzim 2008. 
Makroseismická data z českého a německého území opět shromáždili pracovníci Geofyzikálního 
ústavu AV ČR (GFÚ AV ČR) a nabídli je ke zpracování formou diplomové práce. Tohoto úkolu 
se ujala Bc. Pavla Procházková. 

Diplomová práce měla dva hlavní cíle: 1) Podrobně se seznámit s novou makroseismickou 
stupnicí EMS-98 a prvně ji zavést do praxe na českých geofyzikálních pracovištích. 2) Aplikovat 
EMS-98 na zemětřesný roj 2008. 

Očekávali jsme obdobně rychlé zpracování makroseismických dat jako po roji 1985/86, 
dovedené do stádia konferenčního příspěvku nebo publikace v odborném časopise. Bohužel, 
žádné z těchto původních očekávání diplomová práce nesplnila. Výzkumné práce postupovaly 
nečekaně pomalu, diplomantka o průběžných výsledcích nereferovala ani na jednom z 
pravidelných seminářů na katedře, nestihla rovněž připravit předem domluvený referát na 
mezinárodní konferenci v Ostravě. K zásadnímu pozitivnímu přelomu v postupu prací však došlo 
v letních a podzimních měsících roku 2010. Výsledná diplomová práce je velmi rozsáhlá, kvalitní 
po obsahové, jazykové i technické stránce. Přináší původní vědecké poznatky. Přitom konečné 
zpracování textu autorka provedla velice samostatně, téměř bez konzultací s vedoucím diplomové 
práce a s konzultantkou RNDr. Pavlou Hrubcovou, PhD, z GFÚ AV ČR. 

Všimněme si některých otázek trochu podrobněji. Předně je třeba upozornit, že zemětřesný roj 
2008 byl slabší než roj 1985/86, takže i rozsah makroseismických dat byl podstatně menší. 
Hrozilo tak nebezpečí, že data nebudou dostatečná a v potřebné kvalitě pro statistické zpracování, 
na čemž je EMS-98 založena. Při testování stupnice EMS-98 autorka obešla tento problém tím, že 
data pro sedm nejsilnějších zemětřesení v roji 2008 nejprve spojila dohromady, jakoby se jednalo 
o jediný jev, a prokázala použitelnost EMS-98 i pro rojová data. Jenom na příslušném místě textu 
málo zdůraznila druhou stránku problému, že z fyzikálního hlediska je třeba každé zemětřesení 
makroseismicky oceňovat samostatně (těmto otázkám se věnuje v další části práce v kap. 5). 
Větším problémem, než se původně očekávalo, je také značná rozdílnost makroseismických 
dotazníků používaných v České republice, Sasku a Bavorsku, přičemž žádný z nich přímo 
neodpovídá struktuře EMS-98 a neumožňuje tak bezprostřední počítačové zpracování. I tento 
problém autorka velmi úspěšně zvládla, i když to jistě byla jedna z příčin jejího časového 
zpoždění. Nicméně autorka tak jasně upozornila na jeden velmi aktuální problém v česko-
německé geofyzikální spolupráci ve zmíněné oblasti, kterým je sjednocení makroseismických 
dotazníků. Některá drobná doporučení podává sama autorka. 

K diplomové práci nemám žádné zásadní připomínky. Z drobnějších poznámek bych uvedl jen 
následující: 
 Členění práce je sice logické, ale nepříliš praktické, kdy kapitola 4 zaujímá skoro polovinu 

textu. 
 V seznamu literatury postrádám knížku A. Zátopka „Jak se studují zemětřesení“, popisující 

klasické postupy makroseismických výzkumů. 
 Stupnice MSK-64 mohla být popsána v úplnější formě, nikoliv jen zkráceně. 



 Fischer et al. (2010) v časopise Journal of Seismology uvádějí, že z hlediska magnituda došlo 
v roji 2008 k nejsilnějšímu zemětřesení dne 12.10.2008 s magnitudem M=3,8. Autorka však 
uvádí v kap. 4, že toto zemětřesení bylo až čtvrté nejsilnější a mělo magnitudo M=3,5. 
Z hlediska počtu došlých makroseismických dotazníků je toto zemětřesení až na šestém místě 
(tab. 5.1 na str. 71) a autorka mu proto věnuje menší pozornost. V případné publikaci bude 
třeba tento problém náležitě vyjasnit. 

 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuse: 
 
Které makroseismické účinky v průběhu roje 2008 lze považovat za nejsilnější? Kde a kdy k nim 
došlo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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