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Oponentský posudek bakalářské práce  
 
 

Radek Klanica 
Projevy kulturního šumu v přirozených magnetotelurických signálech 

 
 

Práce se zabývá velice aktuálním, složitým a v obecném případě i neřešeným 
problémem kulturního šumu v magnetotelurických(MT) datech. Práce popisuje metody 
měření elektrické vodivosti v Zemi, principy MT  metody a praktické měření v terénu.  Uvádí 
zdroje externího šumu v MT datech a podrobně se zabývá metodami zpracování MT signálu. 

Práce je vhodně uvedena a název práce jednotlivých kapitol odpovídá obsahu. Text má 
logickou stavbu a názorné členění. Formulace jsou vyzrálé.  Jsou použity vhodné ilustrace ve 
velice dobré kvalitě.  Ocenil bych pečlivé psaní složitých matematických výrazů. Práce zcela 
odpovídá zvyklostem v daném oboru a je psána jasně a přehledně.  

 Přínosem práce je původní odhad lokalizace zdrojů MT záznamů.. Některé drobné 
formální nedostatky nesnižují velice dobrou kvalitu práce. 

 
 Práci bych hodnotil známkou – výbornou. 
 
 
 
Drobné připomínky k práci: 

1. Abstrakt: V české verzi se píše, že ztotožnění zdrojů poruch s konkrétními 
průmyslovými objekty není jednoznačné, v anglické verzi se píše, že je obtížné. 

2. Na str. 10. je přepsána průniková hloubka pomocí zdánlivého odporu, ten je ale zaveden 
až na str. 11. 

3. Na str.12. a  13. by bylo vhodné seřadit jevy podle frekvenčních pásem.  
4. Schopnost materiálu (ne náboje) přenášet elektrický proud se nazývá elektrická 

vodivost. 
5. Str. 14: MT využívající frekvence až 104 Hz (ne 102 ). 
6. Na str. 15 by bylo vhodné zdůvodnit, proč mluví o olivínu v souvislosti s pláštěm. 
7. Str. 18. Chybí, že se jedná o měření magnetického pole. 
8. Kapitola 8. Chybí uvést citace, které jsou v seznamu literatury.  
9. Str. 28. K čemu se vztahuje O(N2) . 
10. Str. 30: Jaké byly nesprávné délky telurických linek při simulaci. O kolik se lišily? 
 
 

V seznamu literatury jsou uvedeny některé citace, které chybí v textu. Bylo třeba je 
doplnit do textu. Jedná se o užitečné citace: 

- Gamble, T., Gobau, W., Clarke, J., 1979, Magnetotellurics with a remote reference, 
Geophysics, 44, 53-68. 

- Karous, M., 1989, Geoelektrické metody prùzkumu, Nakladatelství technické 
literatury, Alfa, 423 s. ISBN 80-03-00035-1. 

- Likeš, L., Machek, J., 1988, Matematická statistika, SNTL Praha, 178 s. (bez ISBN) 
- Smirnov, M., Varentsov, I., 2004, Magnetotelluric data processing - From theory to 

practice, 17th EM induction workshop, MTDIW, Navi Mumbai, India 
- Weidelt, P., 1972, The inverse problem of geomagnetic induction, Zeitschrift für 

Geophysik, 8(2), 257-290. 
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Formální překlepy: 
str. 7:  frekcence 
str. 20: magneotmetru 
str.30: pocítač 
str. 33 a 35. nejednotně residuí a reziduí 
Literatura: nejednotně před počtem stránek někde : místo , 
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