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Oponentní posudek bakalářské práce Martina Mitysky 
Seismická tomografie – historiemetody a její využití 

 
Předložená bakalářská práce je rešerší o vzniku a vývoji seismické tomografie a jejím využití ve studiu 

hluboké stavby Země. V úvodu je seismická tomografie porovnána s tradičními metodami seismického 
aplikovaného průzkumu a zasazena do historického kontextu seismologie.  Dále je popsán matematický aparát 
tomografie obecně, inverzní úloha prvních nasazení alimity paprskové metody. V historické části student 
představuje konkrétní techniky:Wiechert-Herglotzovu metodu, regionální teleseismickou tomografii ACH, 
lokální tomografii, stále ještě novou techniku - inverzi šumu mezi dvojicemi stanic, inverzi povrchových vln 
a nastíněna je i metoda vlastních kmitů. Na závěr práce jsou stručně shrnuty současné poznatky o stavbě Země 
na základě těchto technik.    

U většiny metod student popsal formulaci problému a základní rovnice vedoucí k jeho řešení. U metod 
jsou popsány i slabiny seismické tomografie, a to jak výpočetní – problémy se špatně podmíněnými maticemi, 
nutností analýzy stability řešení a syntetických testů, tak i obecné – nehomogenní pokrytí Země seismickými 
paprsky nebo konečnost frekvencí seismických vln. Kladně hodnotím výběr literatury, která je všechna až na 
jednu práci v cizím jazyce a kde jsou zastoupeny jak rané práce, tak díla ze současnosti.  

V práci se vyskytuje několik věcných chyb. V textu není zavedena proměnná L ze vzorce 4.4.1 a veličina 
h na straně 17 je chybně popsána v textu. Na str. 21 se popisuje model kůry, který je parametrizován až do 
hloubky 126 km. Na str. 27 je uvedena typická vlnová délka teleseismické vlny 5-10 tisíc kilometrů – 
pravděpodobně překlep.  Vyskytují se chybné překlady z angličtiny– např. termín tělesové vlny je chybný, 
používá se termín objemové vlny. Bylo by vhodné zavedení některých pojmů, např. Greenova funkce, která není 
mimo seismiku běžným pojmem. 
 Jelikož se jedná o práci rešeršní, domnívám se, že by se mělo dbát zejména na správné citování 
použitých zdrojů. V několika případech student cituje nejasně nebo necituje vůbec sekundární zdroje – souhrnné 
práce (např. Kvasnička 1997) nebo učebnice (Nolet 2008), např str. 5,11,12,16. Někde chybí citace úplně např. 
na str. 27 ve větě začínající: „V některých nedávných modelech …“. Dále už jsou zmíněny jen drobné 
nedostatky. Na str. 9 je uvedena citace Radon 1917, která není uvedena v referencích, naopak překlad toho 
článku do angličtiny Radon 1986 je v referencích a není v textu. Na str. 20 je chybná citace autorů ACH – Aki, 
Christoffersson, Husebye.  Na str. 17 nejsou uvedeny roky publikace Jin et al. a Ribodetti et al. a nejsou ani 
uvedeny v referencích. Thurber je v textu chybně citován jako Thumber. V práci jsou i drobné formální chyby 
v referencích jako je opakování jmen, např. na straně 17. Obrázky 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 nejsou citovány v textu. 

Student prokázal velmi dobré znalosti metod a některých výsledků seismické tomografie, orientaci 
v cizojazyčné literatuře a zájem o tuto tématiku, zejména pak o studium hluboké stavby Země vedoucí 
k pochopení její dynamiky. 

 Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, doporučuji jí k obhajobě a navrhuji 
klasifikovat práci stupněm 1-2 (podle průběhu obhajoby).  

 
Otázka na studenta: Jaké jsou typické frekvence nebo periody (řádově) teleseismických vln P a jaké jsou 

tedy jejich typické vlnové délky?  
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