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RNDr. Petra Adamová pracuje u nás v GFÚ AV ČR od r. 2006 a od začátku patří do skupiny 

modelování zdroje v rámci seismického oddělení, jak ostatně bylo logické při jejím zaměření 

diplomní prací vytvořenou na katedře geofyziky MFF UK u prof. Zahradníka. Takto široce 

pojaté téma se objevilo i v názvu jejího doktorandského studia s tím, že ho upřesníme po 

definitivní volbě konkrétního směru z několika v úvahu připadajících alternativ. S odstupem 

času se zdá, že toto „ohledávání terénu“ bylo možná příliš dlouhé – Petra se kromě povinného 

a nezbytného školení v práci s daty zabývala třeba i lokalizačními záležitostmi (na datech 

korintského EC projektu ve spolupráci s IPG v Paříži), pro rozšíření jejího záběru to však 

nesporně smysl mělo. Se zkušenostmi zhruba prvního roku – jejími s prací v oddělení i mými 

o jejím elánu a nasazení pro věc – padla konečně volba na vyšší seismické momenty. 

 

Petřiným údělem na čtyři roky doktorandského studia se tak stalo náročné téma. Ne snad 

samotnou obtížností – teorie vyšších momentů je známa poměrně dlouho a nijak intenzívně se 

na ní v současnosti nepracuje, alespoň ne ve smyslu odvozování nových formulí – avšak 

přítomností prvku jakéhosi rizika: téma je po víceméně uzavřeném teoretickém vývoji 

vyhrazené aplikacím, které mohou, ale také nemusí být úspěšné – skutečnost právě pro 

doktorskou práci nijak příznivá. Za třicet let existence teorie vyšších momentů se jejích 

aplikací objevilo překvapivě málo, a bez výjimky všechny byly směrovány k velkým 

zemětřesením. Lze to nejspíš vysvětlit tím, že parametry jako tvar ohniska a rychlost šíření 

dislokace byly považovány za relevantní silným jevům, kde pojetí seismického zdroje jako 

domény nezanedbatelných rozměrů je a priori přirozené. Právě tento trik – totiž jakýsi sice 

hrubý, nicméně alespoň nějaký, odhad vlastností ohniska zemětřesení jako zóny konečných 

rozměrů při zachování formalismu tradičního bodového zdroje – mohl být hlavním motivem 

„otců zakladatelů“ při návrhu samotné metody vyšších momentů. Její vedlejší produkt, 

spočívající v šanci detekovat pomocí určení orientace zdrojového elipsoidu rovinu zlomu, 

tedy odstranit vnitřní nejednoznačnost bodového zdroje, popsaného ve své střižné části 

dvojicí nodálních rovin ve standardním momentovém tenzoru nerozlišitelných, u silných 

zemětřesení přirozeně akcentován nebyl, neboť zde zpravidla nebývá o poloze zlomu pochyb. 

U slabých zemětřesení, počítaje v to i jevy indukované průmyslovou činností jako je dolování, 

však tento potenciál metody může být nakonec i významnější než samotná informace o 

konečnosti zdroje. Je namístě upřímně přiznat, že tyto souvislosti nám zdaleka nebyly známy 

předem, ale že jsme se k nim dopracovávali až v průběhu řešení. To se odráží v jisté tématické 

„roztříštěnosti“ aplikací, zahrnujících jevy z kategorie nejsilnějších zemětřesení na straně 

jedné, a důlní otřesy na opačném konci magnitudové škály. Na obou stranách se nám, myslím, 

podařilo vyhmátnout jedinečné přednosti metody vyšších momentů, nepojmenované 

samotnými jejími tvůrci. U silných zemětřesení, které tvoří jádro CMT katalogů, je 

standardně diskutován obsah nedipólových (přesněji non-DC) složek mechanismu, a vedle 

jejich vlastnosti jako indikátoru nestrižnosti skluzu po zlomu bývá přiznávána možnost jejich 

původu i v nesplnění podmínky bodové aproximace v CMT metodologii. Pomocí vyčíslení 

druhých momentů se nám podařilo tento efekt kvantifikovat: demonstrovali jsme schopnost 

metody opravit vyčíslený momentový tenzor o vliv konečnosti ohniska a získat obsah 

zdrojových – chcete-li „fyzikálních“ – nestřižných složek mechanismu. Pro slabá zemětřesení 

– což jsou při našem projektovém zaměření prioritně důlní otřesy – je pak dominantní 

předností metody výše zmíněná schopnost rozlišení roviny zlomu z dvojice nodálních rovin 

stanovených standardním momentovým tenzorem. Význam této informace při zpracovávání 

důlní seismicity dokumentuje nejlépe zájem našich průmyslových partnerů o implementaci 

metody do jejich standardního systému zpracování dat. Ani jeden z těchto aspektů metody 

nám nebyl znám předem, v okamžiku formulování tématu doktorské disertace – tam byl jen 



nápad její aplikace jako extenze tradičního momentového tenzoru. Z toho vyplývá ona výše 

zmíněná „dobrodružnost“ práce spočívající nejen ve zpracovávání zadaného tématu, ale i 

v objevování skrytých souvislostí. Petra v této pro doktorandku nelehké roli obstála velmi 

dobře, a dokázala pracovat do velké míry samostatně jen s často velmi obecnými (a občas i 

zavádějícími) radami svého školitele. Technická stránka věci – myslím tím především 

programování algoritmu a veškerou manipulaci s daty – byla výhradně v její režii. 

 

Výstupem disertace Petry Adamové jsou či budou tři časopisecké články, v této chvíli se 

nacházející v různém stupni procesu: jeden již otištěný v prestižním časopise, druhý v tomtéž 

žurnálu ve statutu ‘přijat k publikování‘, třetí zatím jako rukopis redakci ještě nenabídnutý. 

Ve všech třech je role Petry a její vklad bez debaty dominantní.  

 

Po výčtu pozitiv zbývá poukázat i na zápory. Ten je v podstatě jeden, pro práci vědce však 

poměrně závažný – Petra dosud neumí dostatečně jasně formulovat, její texty jsou do jisté 

míry roztříštěné a někdy ztrácejí jasnou logickou výstavbu. Kolega z oboru, pracující 

dostatečně blízko tématu, v nich jádro věci najde, čtenář „z větší dálky“ však může lehce 

ztratit souvislost. Text disertace tuto skutečnost zrcadlí – mohl by být nepochybně mnohem 

hladší a čtenáři vstřícnější, nepodrobili jsme ho však vědomě zásadní revizi a odráží prostě 

status quo formulační schopnosti doktorandky. Očekávám, že zásadní pokrok v této věci 

s sebou přinese další praxe. 

 

Předkládaná práce je druhou verzí dizertace, od té první – stažené kandidátkou po kritickém 

zhodnocení oponentem – vzdálenou o dva roky. Dlouhý odklad byl způsoben průtahy 

s přijetím druhého článku pro publikování v BSSA, kde editor trochu nešťastně po první 

revizi povolal do hry dalšího recenzenta. Katedrálnímu předpisu – byť nepsanému – předložit 

při obhajobě alespoň dva články přijaté v impaktovaných časopisech, by se dalo jistě vyhovět 

i snadněji: práci stáhnout a nabídnout ji jinde, vždyť IF má při dnešní publikační inflaci už 

kdeco. Byl jsem záměrně proti tomu z přesvědčení, že z kvality se nemá ustupovat z pouhého 

pragmatismu.  

 

Během takto celkových sedmi let doktorandského studia se Petra stala zkušenou pracovnicí 

výzkumu a významnou posilou skupiny modelování zdroje v seismickém oddělení GFÚ. 

Získala zajímavé výsledky, o kterých referovala před mezinárodní vědeckou komunitou na 

řadě konferencí a mezinárodních seminářů (10 orálních prezentací a 8 posterů), pro řešení 

svého tématu získala i grant GA ČR (2010-2012). Dokáže pracovat do velké míry samostatně 

a na výsledky nahlížet kriticky. Vyšší momenty v jejím pojetí se staly atraktivní metodou i 

pro další kolegy ze seismického oddělení. 

 

Uvedené skutečnosti – i s vědomím dosavadních rezerv Petry Adamové ve sdělování jejích 

výsledků odborné komunitě mluvenou i písemnou formou – mi dovolují konstatovat, že 

doporučuji, aby jí po úspěšné obhajobě doktorské práce byl udělen vědecký titul PhD. 
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