
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci p. Radka Klanici 
„Projevy kulturního šumu v přirozených magnetotelurických signálech“ 

Kandidát pracoval na tématu práce v období od léta 2012 do května r. 2013. Z nabízených témat si ke 
zpracování zvolil poměrně náročný problém, zabývající se zpracováním dat pasivních 
elektromagnetických sondáží Země při silné kontaminaci signálů civilizačním šumem.  V našich 
podmínkách je toto téma velmi aktuální. Testování ad hoc přístupů k analýze šumem silně 
porušených signálů je často jedinou cestou k využití experimentálního materiálu při studiu elektrické 
struktury hlubších partií zemské kůry. 

Zpracování tématu předpokládalo, aby si kandidát osvojil řadu základních poznatků z několika oborů, 
s nimiž se v dosavadním studiu setkal jen v omezené míře. Šlo zejména o základy teorie 
elektromagnetismu, teorie lineárních dynamických systémů, statistické analýzy jejich přenosových 
charakteristik a digitálního zpracování signálů. S ohledem na šíři každého z těchto okruhů se kandidát 
od počátku práce na tématu systematicky věnoval studiu doporučené literatury se speciálním 
zaměřením na použití metod v magnetotelurickém výzkumu. Jelikož pro magnetoteluriku nejsou, 
s výjimkou jediné všeobecné příručky (Simpson & Bahr, Practical Magnetotellurics, Cambridge Univ. 
Press, 2005), k dispozici přehledné knižní zdroje, opíralo se studium metody hlavně o speciální 
časopisecké práce, zčásti i o obtížněji čitelné staré práce z období vzniku základů metody. V tomto 
směru oceňuji kandidátovu schopnost vybrat z řady specializovaných publikací klíčové informace a 
vytvoření stručného, ale přitom výstižného a odborně dostatečně přesného přehledu o základech 
magnetotelurické teorie a o metodách statistického zpracování elektromagnetických indukčních dat. 
Oceňuji také kandidátovo úsilí o překonání potíží s odbornou terminologií. Zejména u moderních 
statistických metod české termíny často úplně chybí a jejich náhrada je obtížná. Na druhé straně je 
však hledání vhodných českých ekvivalentů často dobrým vodítkem k věcnému pochopení 
problematiky. 

Kandidát při zpracování tématu pracoval svědomitě a postupoval podle dobře naplánovaného 
rozvrhu, postupné výsledky své práce se mnou pravidelně konzultoval a zpracované úseky práce 
předkládal k posouzení v jedno až dvoutýdenních intervalech. V prvé polovině r. 2013 docházel na 
pracoviště GFÚ pravidelně a seznámil se s činností magnetotelurické skupiny. Při katalogizaci 
experimentálních magnetotelurických záznamů měl možnost se detailně seznámit s datovým 
materiálem z různých dílčích experimentů. To mu umožnilo vyvinout si určitý cit pro ocenění kvality 
dat z hlediska stupně jejich porušenosti. Podílel se i na tvorbě jednoduchého software pro vizualizaci 
magnetotelurických časových řad a jejich standardních i frekvenčně-časových spekter. V rámci své 
školské výuky využil této praxe také k vytvoření programu pro řešení jednorozměrné přímé 
magnetotelurické úlohy v jazyce Matlab. Ve vazbě na tuto činnost vznikala i část jeho bakalářské 
práce, pocházející z vlastního výzkumu. Ta byla věnována směrovým vlastnostem šumu 
v magnetotelurických záznamech s perspektivní možností využití výrazných impulsních poruch 
v datech pro geolektrické cíle. Z několika alternativ polarizační analýzy poruch byla nakonec zvolena 
metoda hledání zdroje poruch v přiblížení stejnosměrného elektrického dipólu. Problém má 
jednoduchou formulaci v rámci znalostí základů geoelektriky, jeho řešení však vyžadovalo od 
kandidáta vytvořit algoritmus řešení obrácené úlohy metodou stochastického vzorkování. Získaný 
výsledek, ač je jen předběžnou studií, je zajímavý, neboť indikuje možnost poměrně ostré lokalizace 
zdrojů poruch a, po jejich nezbytném dalším upřesnění, případně i využití v duchu přístupu „Industrial 
Interference Magnetotellurics“, navrženého dříve Qianem a Pedersenem (Geophysics, 56 (1991), 
265-273) pro oblasti se silným industriálním elektromagnetickým šumem. 



Celkově hodnotím přístup kandidáta ke zpracování tématu bakalářské práce jako svědomitý, 
plánovitý a iniciativní. Oceňuji jeho zdařilou snahu o kompaktní a přesné zpracování rešeršní části 
práce a úspěšné propojení několika nadstandardních obecných metodických přístupů, které musel 
alespoň v základním rozsahu ovládnout pro pochopení zpracovávané látky. Vysoce hodnotím i 
spolupráci s kandidátem během práce na tématu, která byla pravidelná a účelně rozvržená. 
Kandidátova zkušenost se promítla i do činnosti magnetotelurické skupiny GFÚ při jeho práci na 
tvorbě jednotného databázového systému pro magnetotelurické experimenty. Formální prezentace 
výsledků kandidátovy práce je na velmi dobré úrovni, kompilace celého projektu v prostředí LaTeX 
dalo práci profesionální podobu. 

Plně doporučuji přijmout bakalářskou práci p. Radka Klanici „Projevy kulturního šumu v přirozených 
magnetotelurických signálech“ k obhajobě. 
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