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Práce se zabývá statistickou analýzou seismického šumu na třech stanicích sítě WEBNET (NKC, KRC, 
SKC), je členěna do 5 kapitol, obsahuje 7 obrázků, seznam literatury a dvě krátké přílohy se skripty pro 
MATLAB.  Práce  je  sepsána  přehledně,  srozumitelně,  svým  rozsahem  i  formou  splňuje  standard 
bakalářské práce.

Autor  se  dobře  vypořádal  s  problematikou,  která  není  pro  výuku  na  PřF  UK úplně  typická  -  síť  
WEBNET  je  koncipována  pro  monitorování  přirozené  seismicity  rojového  typu.  Úkol  řešený 
oponovanu  prací  vyžaduje  alespoň  rámcové  zvládnutí  mnoha  problémů:  základní  charakterizace 
zemětřesení,  digitální  registrace  seismických  signálů,  kódování  a  dekódování  kontinuálních  dat, 
frekvenční analýza,  statistické procedury,  programování uživatelských kódů atd.  Autor se se všemi 
naznačenými obtížemi vypořádal dobře a používá vhodným způsobem publikovaných prací. V práci 
jsem nenalezl žádnou podstatnější chybu.

Na druhou stranu je ale nutno podotknout, že práce obsahuje značné množství nepřesných formulací. 
Přestože pro potřeby bakalářské práce je možno tento nedostatek pominout, v další odborné práci bude 
nutné se tohoto vyvarovat a věnovat jednotlivým formulacím větší pozornost. V následujícím uvedu 
několik příkladů.

Abstrakt
• “Seismický šum je signál, který ... má původ především  v lidské činnosti”. Antropogenní část 

šumu je jen malou částí (vysokofrekvenční) celkového seismického šumu. Značný vliv mají 
například faktory meteorologické a jinde zmíněná interakce mořských vln s mořským dnem.

• “Intenzita, ... ovlivňuje spodní hranici síly zemětřesení”. Co je to síla zemětřesení?
• “Zemětřesení  v  západních  Čechách  ...  s  magnitudy  do  3.8”.  V jiné  části  textu  je  uvedeno 

maximální magnitudo (str.7) 5.0.
• “... všechny tři stanice jsou ovlivňované šumem”. Toto je vágní a tudíž zbytečné tvrzení.

Úvod
• “V  posledním  období  byly  roje  zaznamenané ...”.  Výčet  je  neúplný,  ve  skutečnosti  bylo 

zaznamenáno více rojů (např. 1997 a více menších rojů).
• “... je monitorována sítí KRASNET”. Síť KRASNET byla již před několika lety zrušena.
• “... vliv na výsledky má ... nestacionární šum”. Z hlediska kontaminace seismických signálů je 

prakticky jedno, zda je šum stacionární nebo nestacionární, vždy se uplatní okamžitá realizace 
šumu.

• “...normální rozdělení signálu”. Není jasné, co je předmětem statistického popisu. Může to být 
amplituda,  kvadrát  amplitudy,  frekvence  atd.  Vlastní  šumový  signál  je  také  nutno  lépe 
specifikovat (odpovídá posunutí/rychlosti/zrychlení, jaká je charakteristika registračního filtru).

• “...  šum,  jehož  zdrojem  není  zemětřesná  činnost  ani  žádný  jiný  seismický  impuls”.  Každý 
seismický projev je odezvou na nějaký seismický impuls. Pro šum je charakteristické, že pro 
složitou superpozici nelze dílčí zdroje (potažmo seismické fáze) identifikovat a možný je jen 
statistický popis.



• “Stacionárním  šumem  nazýváme  tzv.  bílý  šum”.  Stacionární  šum  (=  jeho  dlouhodobé 
charakteristiky jsou konstantní)  a  bílý šum (= amplitudové spektrum je  v ideálním případě 
konstantní) jsou dva různé pojmy.

• “Hlavní  složkou  mikroseismů jsou  Rayleighovy  vlny”.  Povrchové  vlny  Loveho  typu  jsou  v 
seismickém šumu co do zastoupení srovnatelné s Rayleighovými vlnami. Rozdíl nastane, pokud 
se omezíme na vertikální složku pohybu půdy.

atd.
V dalších částech textu je nepřesností již méně.

Zmíněné nedostatky je  nutné hodnotit  jako drobné a  uvádím je  jen s  ohledem na další  studium a 
odborný růst autora práce. Mé celkové hodnocení práce je kladné, práci doporučuji k úspěšné obhajobě 
a doporučuji hodnocení výborně.

Dne 4.září 2011

Bohuslav Růžek
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