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Posudek disertační práce Mgr. Petry Adamové „Earthquake source models“ 

(školitel RNDr. Jan Šílený, CSc.) 

 

 

Předložená disertační práce se věnuje pokročilému popisu zemětřesného ohniska pomocí tzv. 

momentů vyššího řádu. Standardně určovaný nultý řád nese informaci o mechanismu zemětřesení, tj. 

geometrii zlomové plochy, směru skluzu a poměru nesmykových složek. Momenty vyššího řádu dávají 

(přes stále bodovou aproximaci zdroje) integrální informaci o časově-prostorových vlastnostech 

seismického ohniska. To řadí popis do oblasti mezi standardně používané momentové mechanismy a 

kompletní časově-prostorové rozložení skluzu na zlomu. Problematika je vysoce aktuální, jelikož 

získávání věrohodnějších informací o pozorovaných jevech je nutné pro další pokrok v chápání 

fyzikálních procesů v seismickém ohnisku. Práce sestává z pěti částí a dvou přiložených článků 

publikovaných v Bulletin of Seismological Society of America.  

Po úvodu v první kapitole se v druhé autorka věnuje teorii týkající se momentů druhého řádu a 

formulaci inverzní úlohy využívající kompletní vlnová pole. V další části testuje vyvinuté programy pro 

inverzi seismických momentů na syntetických datech a ve dvou posledních částech tyto programy 

aplikuje na reálná zemětřesení a důlní mikrootřesy. U reálných zemětřesení se autorka věnuje zejména 

vysvětlení pozorovaných falešných nesmykových složek vlivem zanedbání konečnosti seismického 

zdroje. Aplikace na důlní otřesy je pak velmi odvážným pokusem o aplikaci této obrácené úlohy na 

lokální mikrootřesy, který je ojedinělým (možná i světově prvním) počinem. 

Dále v posudku nejprve stručně popíši obsahy jednotlivých kapitol a článků včetně komentářů 

týkajících zásadních nedostatků. Na konci tohoto posudku je pak seznam zásadních otázek 

k jednotlivým částem práce, které by měla autorka zodpovědět při obhajobě. 

V teoretické části práce autorka zavádí pojem momentů vyšších řádů. Vychází z reprezentačního 

teorému, který říká, že vlnové pole se získá integrací konvoluce Greenových funkcí s hustotou 

seismického momentu přes zlomovou plochu. Provede se Taylorův rozvoj Greenovy funkce v okolí 

daného bodu. Prostorové a časové derivace Greenových funkcí z Taylorova rozvoje je pak možné 

vytknout před integrály, které jsou pak označeny jako momenty vyšších řádů. Nultý souvisí s bodovou 

aproximací zdroje v bodu rozvoje, první s polohou centroidu v čase a prostoru a druhý s prostorovými 

velikostmi zdroje a dobou trvání (tzv. zdrojový elipsoid). Díky předpokladu, že relativní složky 

momentového tenzoru jsou pro všechny momenty stejné, je výsledná formulace přímé úlohy nelineární. 

Autorka navrhla vlastní iterativní schéma řešení obrácené úlohy a vyvinula vlastní kód, který je dále 

využíván v celé práci. 

Další část textu se věnuje syntetickým testům a částečně se opírá o publikovaný článek 1. Testy jsou 

založeny na teoretickém modelu zdroje konečných rozměrů simulující zemětřesení na Severoanatolském 

zlomu včetně reálného rozložení stanic. Pro tento model autorka určila teoretické hodnoty momentů do 

druhého řádu z definitorických vztahů. Seismogramy získané buď uvážením bodového zdroje 

s parametry momentů vyšších řádů, nebo uvážením kompletního konečného zdroje invertuje pomocí 

jejího přístupu. Podle mého názoru by tato část měla být jedna ze stěžejních a měla by čtenáře přesvědčit 

o správné formulaci a implementaci iterativní inverze včetně demonstrace jejích možností a omezení. 

Bohužel ale některé (snad jen zdánlivé) nekonzistence velmi snižují kredibilitu této části. Například 

výsledek prvního z testů (bodový zdroj) uvedený v Tab. 2.2 dává nejasný výsledek. Na jedné straně 

vymizí falešné nesmykové složky v průběhu iterativního hledání parametrů zdroje, na druhou stranu, 

přestože inverze standardního momentového tenzoru ve smyslu úhlů strike, dip a rake vychází na stupeň 

přesně, parametry momentů vyšších řádů vykazují větší odchylky, a to přesto, že je redukce variance 

0.99. V textu chybí diskuse, do jaké míry je toto dáno např. neurčitostí úlohy (přelévání mezi 
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parametry), nebo jen výbornou shodou zadaných a modelovaných vlnových obrazů v jedné velmi blízké 

stanici s velkými amplitudami. Pro syntetický další test uvažující čistě smykový konečný zdroj je 

výsledek výrazně horší ve smyslu shody s daty (redukce variance 0.65). Není zřejmé, je-li to vlivem 

zanedbání konečnosti zdroje, nebo např. tím, že se rozvoj Greenových funkcí provádí v hypocentru 

místo v centroidu. Navíc se správnost inverze demonstruje pomocí shody s výsledných momentů 

vyšších řádů s hodnotami, které byly spočteny z definitorických vztahů přímo pro daný testovací model 

zdroje, ovšem (alespoň v některých případech) pravděpodobně chybně. Je také nejasné, proč v této části 

autorka nezmiňuje zajímavý výsledek prezentovaný v článku 1, který ukazuje (falešnou) závislost 

momentů druhého řádu na použité nejvyšší frekvenci. Pozitivně hodnotím výsledek posledního testu se 

zdrojem s nestřižnou složkou, který demonstruje, že inverze tuto složku nepotlačí. 

Třetí kapitola shrnuje výsledky popsané v přiloženém článku č. 2. Autorka dokumentuje na 

vybraných reálných zemětřeseních, že může docházet k získání falešných nestřižných složek, pokud se 

nepoužije aproximace momenty vyšších řádů. Zde (a dokonce ani v samotném přijatém článku) není 

jasné, v jakém bodě se prováděl rozvoj Greenových funkcí, jestli v centroidu získaném autorkou, nebo 

opět v „nesprávných“ místech jako např. hypocentru, v publikované poloze CMT, apod. K této části 

mám několik dalších připomínek, které zmíním později. 

Ve čtvrté kapitole aplikuje autorka vyvinutou metodologii na důlní data, kde pro pět vybraných 

mikrojevů určuje momenty do druhého řádu. Autorka se pokusila ve dvou případech odhadnout citlivost 

jednotlivých parametrů pomocí jack-knife testu, tj. analýzou výsledků inverze při vynechání jedné ze 

stanic. Je nutné říci, že porovnání vlnových obrazů nepůsobí úplně přesvědčivě, jelikož seismogramy 

mají často i otočené polarity. Bylo by zajímavé vidět porovnání mezi seismogramy s momenty vyšších 

řádů a bez nich, aby čtenář mohl zjistit, z čeho inverze vyšších momentů vlastně vychází. Na druhou 

stranu závěrečné porovnání s geologickou strukturou působí nadějně. Tato část práce je zatím 

nepublikovaná a chybí zmínka, jestli se připravuje k publikaci či nikoli. 

Celkový dojem z práce je rozporuplný. Autorka má poměrně malé formulační schopnosti. Dizertace 

má příliš obecný název, přestože se věnuje konkrétnímu typu popisu seismického ohniska. Abstrakt 

práce jen jednou větou zmiňuje aplikaci na důlní mikrojevy, která tvoří stěžejní část dizertace. 

Nepříjemná je přítomnost většího množství chyb, u nichž není jasné, jestli to jsou překlepy bez 

jakýchkoli důsledků na výsledky výpočtů, nebo jsou-li to chyby promítající se do výpočetních 

programů. To je patrné zejména v kapitole věnované syntetickým testů, kde často nedostatečný popis 

celého výpočetního postupu spolu s některými chybami ve výsledcích vyvolává špatný dojem a 

nepřesvědčí čtenáře o kredibilitě výsledků nebo dokonce metody. Závěrečná diskuse práce je příliš 

stručná. 

Přes výše uvedenou kritiku má práce celou řadu pozitivních rysů. Autorka vyvinula vlastní kód pro 

určování momentů vyšších řádů. Metoda byla aplikována na velké množství jak syntetických, tak 

reálných jevů, což jistě bylo velmi pracné. V některých případech provedla i částečnou analýzu citlivostí 

a neurčitostí parametrů pomocí metody jack-knife. Kladně hodnotím její pokus o aplikaci vyvinutých 

metod na inverzi vyšších momentů důlních mikrozemětřesení, což metodu přibližuje průmyslovému 

využití. Pokud by se povedlo úspěšně implementovat autorčiny metody do standardního zpracování 

důlních dat, mohlo by být masové nasazení zdrojem důležitých poznatků. To samé by platilo při 

masovém nasazení na tektonická zemětřesení. V obou těchto případech by však bylo nutné lépe prokázat 

robustnost výsledků (např. i zlepšením shody s reálnými daty), ale také získat povědomí o neurčitosti 

řešení. 

 

Závěr: Přestože předložená práce vykazuje množství chyb (viz dále v posudku) s nejasnými příčinami 

a důsledky, autorka prokázala předpoklady k samostatné tvořivé práci. Avšak k úspěchu obhajoby 
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považuji za nutné, aby autorka doložila, že zmiňované chyby jsou jen zdánlivé (způsobené nevhodnou 

formulací), nebo pokud to jsou chyby skutečné, že nemají zásadní dopad na řešené problémy (teorie, 

výpočetní kódy, aplikace na reálná data). 

 

 

 

Otázky: 

 

O1: V dizertační práci autorka předpokládá, že se konečnost zdroje promítá do falešné nonDC složky 

momentového tenzoru. Ve dvoukrokové iterativní inverzi momentů vyšších řádů popsané v části 2.1.1 

nejprve určí s použitím nízkých frekvencí momentový tenzor. Ve druhém kroku pak zvýší frekvenci a 

s využitím momentového tenzoru určí momenty vyššího řádu. Vzhledem k hypotéze o falešnosti nonDC 

složky mi připadá přirozené provést druhý krok pouze za použití DC části momentového tenzoru 

z prvního kroku. Jak autorka přesně postupuje? 

 

O2: Vedle výše uvedené dvoukrokové inverze autorka dále zpřesňuje momentový tenzor tím, že z dat 

odečítá seismogram odpovídající momentům vyššího řádu, a následně opět aplikuje dvoukrokovou 

inverzi na reziduálních seismogramech. Z textu mi není jasné, jestli se také zabývá postupným 

zpřesňováním polohy zdroje, resp. bodu, ve kterém se provádí rozvoj Greenových funkcí a který je pro 

použitelnost rozvoje důležitý. Například v článku 1 autorka testuje citlivost inverze při chybném určení 

hypocentra o několik kilometrů. Proč se autorka zabývá vlivem polohy hypocentra, když ta obecně 

fyzikálně nesouvisí s rozložením skluzu? Dominantní skluz může být vzdálen několik desítek kilometrů 

od hypocentra, jak tomu pravděpodobně bylo právě při zemětřesení Izmit na Severoanatolském zlomu. 

Za kuriózní výsledek syntetického experimentu považuji, že při použití „špatného“ hypocentra dojde ke 

zlepšení shody (viz tabulka 2 v článku 1). Dle mého názoru je nejlepší provádět rozvoj v centroidu, jež 

by mělo být možné najít za použití momentů prvního řádu. Netestuje se tedy v předchozím testu ve 

skutečnosti spíše vliv nesprávného bodu rozvoje Greenových funkcí, kdy se místo přirozené volby 

polohy centroidu používá poloha hypocentra? Možná by také pomohlo, kdyby v rámci určování 

momentů vyšších řádů autorka iterativně korigovala bod rozvoje Greenových funkcí podle momentů 

prvního řádu určující polohu centroidu (viz výše). 

V této souvislosti žádám autorku o dodatečný syntetický test s využitím jejího teoretického modelu 

konečného zdroje (kap. 2.2.2), který by podle mého názoru mohl výsledky zpřesnit a výrazně zlepšit 

shodu s „reálnými“ daty: 

Dvoukroková inverze se nejprve provede s bodem, kde se provádí rozvoj Greenových funkcí 0. 

Podle získaných momentů prvního řádu se opraví poloha 0 a inverze se zopakuje, dokud opravy 0 

nebudou zanedbatelné (tj. autorka se dostane s bodem rozvoje do správné polohy centroidu). Výsledné 

momenty vyšších řádů se porovnají s teoretickými hodnotami spočtenými z definitorických vztahů pro 

použitý teoretický model zdroje (samozřejmě s předpokladem, že bod rozvoje leží přesně v centroidu). 

Bylo by dobré též ukázat kvalitu vystižení seismogramů včetně zlepšování redukce variance během 

iterací. 

(Je nutné zmínit, že k této otázce mě vedl obdobný autorčin pokus s přesunem bodu rozvoje, ovšem 

v případě, kdy syntetická invertovaná data byla spočtena pouze pro bodový zdroj s momenty vyšších 

řádů (tj. neuvažoval se fyzicky konečný zdroj) v části 2.2.1. V tom případě naopak žádný smysl v 

„korekci“ polohy bodu rozvoje nevidím.) 
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O3: V článku 1 autorka testuje závislost výsledků inverze momentů vyšších řádů na maximální použité 

frekvenci a mimo jiné zjišťuje, že se elipsoid popisující rozložení skluzu stává s rostoucí frekvencí stále 

protáhlejší. To je zřejmý artefakt. Bohužel chybí rozbor, proč se toto děje. Je to způsobeno vzájemnou 

vazbou (trade-off) některých modelových parametrů? Je to důsledek modelování rychlostních záznamů 

místo posunutí. Nebo je to důsledek pouze toho, že se inverze provádí s uvážením bodu rozvoje 

v hypocentru (tj. s rostoucí frekvencí efektivně dál od centroidu)? V této části práce mohla autorka 

projevit větší vědeckou zvídavost. Bylo by například zajímavé provést inverzi poptanou v O1 v těchto 

frekvenčních oborech. 

 

O4: V dizertaci se spekuluje o tom, že nesmykové složky momentových tenzorů získané světovými 

agenturami, případně inverzemi regionálních dat, mohou být falešné, způsobené zanedbáním konečného 

rozměru seismického zdroje. Pokud by toto platilo, měla by falešnou složku vykazovat všechna velká 

zemětřesení?. Pokud ne, tak proč? Jaká jsou konkrétní kritéria pro platnost aproximace bodovým 

zdrojem (centroidem)? Nevedlo by jejich dodržení k tomu, že by inverze takto falešné složky nedávala? 

 

O5: S předcházející otázkou souvisí i tato: Zkušenost s inverzemi vlnového pole na momentový tenzor 

říká, že se falešné nesmykové složky mohou objevit i v důsledku nesprávné polohy (zejména hloubky) 

centroidu, případně se použije nevhodný model kůry. Nabízí se otázka, jestli alespoň v některých 

studovaných případech nedochází k tomu, že nesmyková složka se v řešeních objevuje z tohoto důvodu 

a že její odstranění pomocí momentů vyšších řádů je jen formální. Jinými slovy se falešné nesmykové 

složky pouze formálně „překlopí“ do falešných momentů vyšších řádů. 

 

O6: Pro inverzní úlohy obecně platí, že je lepší pracovat s co nejmenším počtem parametrů. V autorčině 

parametrizaci jsou všechny parametry momentů vyšších řádů nezávislé. Jaký je důvod mít např. hlavní 

osu elipsoidu nezávislou na směru šíření trhliny, resp. orientaci zlomu? Jakékoli snížení počtu hledaných 

parametrů by navíc mělo vést k lépe podmíněné inverzní úloze vč. rychlejšího nalezení řešení. Na 

druhou stranu je zajímavé, že snad ve všech případech vychází tyto dva směry přibližně souběžné. 

Můžeme toto chápat jako znak stability inverze alespoň ve smyslu těchto dvou parametrů? 

 

O7: V článku 1 se na obr. 4 ukazuje výsledek testu jack-knife pro zemětřesení Kobe. Ten demonstruje, 

že inverze je ovládána nejbližšími stanicemi MAJ a TSK. Znamená to, že zbytek stanic zůstává 

nevystižen? 

 

O8: Pro zemětřesení Solomon z r. 2003 v článku 3 autorka získala zdrojový elipsoid téměř lineární. 

Zajímalo by mě, do jaké míry to může být falešný efekt vlivem např. špatného hloubkového rozlišení 

nebo volby maximální invertované frekvence?. 

 

O9: Epicentrální vzdálenosti v případě studovaných zemětřesení v článku 2 jsou řádově tisíce kilometrů. 

Autorka zmiňuje, že používá „earth flattening approximation“ bez uvedení reference. Jak tato 

aproximace funguje? Lze ji aplikovat na celé vlnové pole (zejména v nízkých frekvencích)?  

 

O10: Elipsoidy získané pro důlní otřesy jsou velmi blízké lineárním. Je nějaký důvod čekávat, že u 

důlních jevů dochází opravdu k posunutí na liniových zlomech? Nebo se jedná spíše o artefakt metody 

podobně, jak bylo pozorováno v testech s rostoucí maximální frekvencí pro konečný zdroj v článku 1? 
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O11: V části o důlních mikrootřesech autorka používá pro výpočet Greenových funkcí homogenní 

model bez útlumu. Měl by útlum významný vliv na určované parametry? Pomohl by syntetický test. 

 

 

Chyby v textu: 

 

- V syntetických testech (kap. 2) je špatně teoretická poloha centroidu, která leží na okraji hlavní 

(symetrické) asperity místo uprostřed, přestože se definitorický vztah jeví jako obdoba těžiště 

pro skluz místo pro hmotnost. Z neznámého důvodu autorka uvádí hodnoty momentů druhých 

řádů vztažené v některých případech k centroidu a v jiných k hypocentru. Teoretické parametry 

zdrojového elipsoidu také nejsou věrohodné (naznačovaly by spíše úsečkový zdroj než 

obdélníkový). 

- Ve vzorci (2.7) má být dle mého názoru na levé straně místo posunutí jeho časová derivace. 

Stejná chyba se vyskytuje i v následných vzorcích (2.9-2.11, 2.13). Neprojevuje se toto i ve 

výpočetních programech?  

- Str. 6-8: Označení momentů vyšších řádů pomocí čárky mezi indexy působí zavádějícím 

dojmem, že se jedná o prostorové derivace tak, jak je čárka mezi indexy míněna u prostorových 

derivací Greenových funkcí. Ve vzorci (2.8) má být τ místo t. Ve vzorci (2.9) jsou chybně 

poslední dva řádky v souvislosti s indexem m vpravo. 

- Str. 7: Ve výsledném vzorci (2.13) autorka používá symbol tří teček na zdůraznění faktu, že se 

jedná pouze o několik členů nekonečného rozvoje. Tento symbol by se lépe hodil již např. do 

vzorce (2.2), kde se rozvoj poprvé zavede. 

- Konec kapitoly 2.1: Text popisující vztah momentů druhého řádu k fyzikálním vlastnostem 

konečného zdroje je nedokončený, navíc druhý ze vzorců je špatně (správně má být                

T= [12(τ)
2
], viz Doornbos, 1982). 

- Obrázek 2.3: Chybí barevná škála. Navíc se zdá, že u obou obrázků zobrazujících stejnou 

veličiny (skluz) je použitá škála různá. Dále není jasné, které ze dvou prováděných inverzí 

odpovídá žlutá hvězdička. 

- Obrázky 2.4 a 4.5: Chybí informace o amplitudách seismogramů, případně o použitých 

normalizacích. Není ani jasné, jestli se jedná o záznamy posunutí, či rychlostí. 

- Obrázek 3.2: zelený elipsoid, který by měl odpovídat zdrojovému elipsoidu, nevypadá správně. 

Čekal bych, že bude alespoň mírně stočen směrem doprava dolů. Leží střed elipsoidu 

v centroidu? V stejném obrázku je uveden nesprávný výraz „Global CMT hypocentrum“. 

- Str. 32: Autorka označuje úhly Delta1, Delta2 a Delta 3 odklon hlavní osy elipsoidu od severní, 

východní a vertikální osy. Chápal bych to tedy jako arccos směrových kosínů. Pro ně by ale měl 

platit vztah (cos Delta1)^2+(cos Delta2)^2+(cos Delta3)^2 = 1, což neplatí. Navíc na obr. 4.9 

v případě jevu č. 5 elipsoid nevypadá, že byl odkloněn od severu o 5°, jak uvádí Tab. 4.3. Dále v 

tom samém obrázku u jevu 2 zase míří šipka určující směr šíření trhliny v panelu b nahoru, 

zatímco v panelu c dolů. 

- Tab. 4 v článku 2: „Average velocity vector“ je pravděpodobně chybně uveden v jednotkách km. 
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