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Průběh obhajoby:  
 
Dr. Caserta presented the main results of his PhD. thesis. His research was very complex, including the 
installation of a new seismic array, detailed observation of the damaging April 2009 L’Aquila earthquake, 
detailed studies of site effects in the area of the city of Rome using the measurements of seismic noise, 
and advanced numerical modelling. The results were published in several papers in prestigious scientific 
journals, and Dr. Caseta is the leading author of them. The results represent a significant contribution to 
the seismic hazard assessment of the city of Rome and, consequently, are important both from the 
scientific and socio-economic points of view. The presentation was well prepared, containing also some 
new results of the numerical modeling that have not yet been contained in the thesis. 
The thesis consists of the published papers, as its main part, accompanied by a joining text. Both 
reviewers acknowledged the quality of the published papers, but had many comments especially to the 
joining text. Although the comments were predominantly of a technical character, they were numerous. 
Dr. Caserta answered the main questions of the reviewers; both reviewers were satisfied with his answers. 
The statement of the supervisor, prof. Zahradník, was also positive. 
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