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Milan	  Kohout:	  Možnosti	  ochrany	  před	  zemětřesením	  a	  jeho	  následky	  
	  
Předložená	  bakalářská	  práce	  v	  pěti	  kapitolách	  (včetně	  úvodu	  a	  závěru)	  podává	  
přehled	  o	  příčinách	  a	  projevech	  zemětřesení,	  o	  jeho	  přírodovědném	  popisu,	  o	  jeho	  
následcích	  a	  souvisejícím	  seismickém	  ohrožení	  a	  o	  možnostech	  predikce.	  Velká	  
pozornost	  je	  nakonec	  věnována	  možnostem	  ochrany	  před	  zemětřesením,	  zejména	  s	  
ohledem	  na	  konstrukci	  staveb.	  Práce	  je	  kompilačního	  charakteru	  a	  má	  57	  stran	  a	  13	  
převzatých	  obrázků.	  	  Vedoucím	  bakalářské	  práce	  byl	  doc.	  RNDr.	  Jan	  Vilhelm,	  CSc.	  	  
	  
Práce	  je	  čtivá	  a	  formulačně	  často	  precizní,	  některé	  části	  by	  bylo	  možno	  použít	  i	  jako	  
součást	  studijního	  textu.	  Rád	  bych	  vyzdvihl,	  že	  přestože	  se	  autor	  pustil	  do	  poměrně	  
široké	  problematiky	  od	  tématu	  zemětřesení	  jako	  takového	  až	  k	  technickým	  detailům	  
antiseismických	  konstrukcí,	  nezůstává	  mnoho	  dlužen.	  Celkový	  dojem	  částečně	  kazí	  
nepřesné	  používaní	  českých	  termínů	  (viz	  níže),	  což	  je	  dáno	  patrně	  tím,	  že	  autor	  
čerpal	  ve	  velké	  většině	  ze	  zahraniční	  literatury	  a	  zřejmě	  neměl	  přístup	  k	  potřebné	  
české	  literatuře,	  kde	  jsou	  tyto	  pojmy	  správně	  zavedeny.	  V	  práci	  mi	  také	  někdy	  chybí	  
snaha	  o	  fyzikální	  uchopení	  problematiky:	  některá	  fakta,	  která	  lze	  snadno	  odvodit	  
dedukcí	  z	  dosavadního	  textu,	  jsou	  poněkud	  slepě	  podporována	  citacemi,	  nebo	  jsou	  
přehlíženy	  jasné	  fyzikálně-‐matematické	  vazby	  mezi	  navazujícími	  tvrzeními.	  Autor	  
formálně	  přesně	  cituje,	  někdy	  ale	  trochu	  necitlivě.	  
	  
Některé	  konkrétní	  poznámky:	  

-‐ Příklad	  necitlivé	  práce	  s	  citacemi:	  V	  kap.	  2	  není	  citován	  vztah	  pro	  efektivní	  
napětí,	  ani	  použité	  zdůvodnění	  neexistence	  hlubokých	  zemětřesení.	  Naproti	  
tomu	  	  např.	  na	  str.	  15	  je	  použita	  citace	  pro	  zdůvodnění	  samozřejmé	  
skutečnosti:	  „Lowrie	  (2007)	  uvádí,	  že	  na	  množství	  celkové	  uvolněné	  energie	  
mají	  větší	  vliv	  velká	  zemětřesení	  než	  menší“.	  

-‐ Příklad	  citování	  nevhodné	  literatury:	  na	  str	  14	  je	  pro	  definici	  seismického	  
momentu	  citována	  práce	  Sammonds	  (2007),	  přitom	  je	  jeho	  definice	  uvedena	  
v	  základní	  literatuře	  –	  např.	  zde	  citovaný	  Lowrie	  (2007).	  	  

-‐ Str.	  21:	  magnitudo-‐četnostní	  rozdělení	  zemětřesení	  uvedeno	  bez	  jeho	  
běžného	  označení	  Gutenberg-‐Richterovo	  rozdělení	  	  

-‐ Povrchní	  přístup:	  na	  str.	  14	  jsou	  uvedeny	  dva	  vzorce	  pro	  výpočet	  seismického	  
momentu:	  druhý	  vyplývá	  z	  prvního,	  autor	  tuto	  skutečnost	  ignoruje	  a	  uvádí	  jej	  
znovu	  s	  citováním	  zdroje.	  Navíc	  je	  druhý	  vzorec	  zapsán	  chybně	  –	  fyzikální	  
rozměr	  momentu	  by	  zde	  byl	  N	  namísto	  Nm.	  

-‐ Terminologie:	  autor	  někdy	  používá	  nesprávné	  české	  termíny,	  např.	  
„magnitudový	  moment“	  nebo	  „moment	  magnituda“	  namísto	  česky	  jedině	  
správného	  „momentového	  magnituda“,	  nebo	  na	  str.	  8	  „intradesková	  
zemětřesení“	  namísto	  „vnitrodesková	  zemětřesení“.	  

-‐ Věcné	  nepřesnosti:	  na	  str.	  8	  jsou	  vnitrodesková	  zemětřesení	  vysvětlena	  
rozpadem	  subdukující	  desky	  v	  důsledku	  její	  reabsorpce	  v	  plášti.	  Tato	  příčina	  
vnitrodeskových	  zemětřesení	  je	  spíše	  ojedinělá.	  Nebo	  na	  str.	  31	  jsou	  ve	  větě	  	  
„energie	  nepřekročila	  pevnost	  hornin“	  srovnávány	  odlišné	  veličiny	  	  



-‐ Perlička:	  Na	  str.	  21	  se	  čtenář	  dozví	  překvapující	  výsledek:	  „Průměr	  se	  s	  časem	  
výrazněji	  neměnil,	  to	  znamená,	  že	  neměl	  tendenci	  růst	  ani	  klesat.“	  

-‐ Chybějící	  zavedení	  pojmu:	  Na	  str.	  23	  je	  poprvé	  bez	  předchozího	  zavedení	  
použit	  pojem	  zrychlení,	  rozuměj	  zrychlení	  pohybu	  zemského	  povrchu.	  Toto	  je	  
klíčová	  veličina	  používaná	  v	  seismickém	  inženýrství,	  proto	  by	  jí	  měla	  být	  
věnována	  potřebná	  pozornost.	  	  

-‐ Přestože	  je	  práce	  z	  velké	  části	  věnována	  snížení	  rizik	  zemětřesení,	  nejsou	  zde	  
zavedeny	  pojmy	  seismického	  hazardu	  a	  seismického	  rizika.	  	  

	  
Závěrem	  bych	  rád	  poznamenal,	  že	  přes	  výše	  uvedené	  drobné	  nedostatky	  je	  
předložená	  práce	  pozoruhodným	  dílem.	  Prozrazuje	  o	  autorovi	  schopnost	  shromáždit	  
různorodé	  informace,	  následně	  je	  utřídít	  a	  přehledně	  a	  srozumitelně	  vysvětlit.	  Nelze	  
si	  nevšimnout,	  že	  hlavním	  autorovým	  zájmem	  jsou	  technická	  řešení	  antiseismických	  
konstrukcí,	  kde	  při	  jejich	  popisu	  projevil	  dobrý	  fyzikální	  cit.	  Věřím,	  že	  tuto	  schopnost	  
v	  budoucnu	  promítne	  i	  do	  problematiky	  seismologie	  zemětřesení,	  což	  bude	  dobrým	  
předpokladem	  pro	  jeho	  případné	  budoucí	  zaměření	  na	  inženýrskou	  seismologii.	  	  
	  
Konstatuji,	  že	  vytyčené	  cíle	  práce	  byly	  splněny.	  Posluchač	  pracoval	  celkem	  se	  28	  
zdroji,	  z	  velké	  většiny	  cizojazyčnými.	  Rozsah	  práce	  56	  stran	  vysoce	  přesahuje	  
požadavky	  na	  bakalářskou	  práci,	  což	  bych	  ale	  hodnotil	  spíše	  negativně.	  Přesto	  
doporučují	  hodnotit	  práci	  známkou	  výborně.	  	  
	  
	  
	  
	  
V	  Praze,	  12.6.2011	   	   	   	   	   doc.	  RNDr.	  Tomáš	  Fischer,	  Ph.D.	  


