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Předložená	  disertační	  práce	  sestává	  z	  textu	  o	  délce	  44	  stran,	  seznamu	  příloh	  a	  
literatury	  a	  její	  součástí	  jsou	  dva	  vědeckých	  článků	  z	  časopisu	  Bulletin	  of	  the	  
Seismological	  Society	  of	  America:	  první	  	  je	  již	  publikován	  a	  druhý	  je	  v	  tisku.	  Textová	  
část	  sestává	  ze	  šesti	  kapitol	  zahrnujících	  úvod,	  teoretickou	  část,	  aplikaci	  na	  silná	  
zemětřesení	  a	  na	  důlní	  otřesy,	  diskusi	  a	  závěr.	  	  
	  
Práce	  se	  zabývá	  momenty	  vyššího	  řádu	  při	  studiu	  parametrů	  seismického	  zdroje.	  
V	  teoretické	  části,	  která	  je	  shrnutím	  článku	  P1,	  autorka	  vychází	  z	  reprezentačního	  
teorému	  a	  provází	  čtenáře	  zavedením	  momentů	  vyššího	  řádu	  a	  jejich	  fyzikálním	  
významem.	  	  Následuje	  popis	  postupu	  inverze,	  kdy	  autorka	  elegantním	  způsobem	  řeší	  
nutnost	  určovat	  20	  parametrů	  zdroje	  a	  to	  tak,	  že	  inverzi	  dělí	  na	  dvě	  úlohy.	  V	  první,	  
lineární	  úloze,	  určuje	  z	  dlouhoperiodických	  dat	  standardním	  způsobem	  6	  složek	  
momentového	  tenzoru.	  Druhá	  úloha,	  určení	  14	  momentů	  druhého	  řádu,	  je	  
prováděna	  na	  vyšších	  frekvencích	  s	  pomocí	  genetických	  algoritmů.	  Tím	  je	  určen	  
příspěvek	  konečnosti	  zdroje,	  který	  je	  následně	  odečten	  od	  vstupních	  dat	  a	  je	  spočten	  
standardní	  momentový	  tenzor,	  tentokrát	  očistěný	  o	  vliv	  vyšších	  momentů.	  	  
V	  kapitole	  o	  aplikaci	  metody	  na	  silná	  zemětřesení	  je	  stručně	  shrnut	  obsah	  článku	  P2,	  
následuje	  kapitola	  o	  aplikaci	  na	  důlní	  otřesy,	  která	  je	  podrobnější	  vzhledem	  k	  tomu,	  
že	  se	  jedná	  o	  dosud	  nepublikované	  výsledky.	  Následuje	  poměrně	  stručná	  diskuse	  a	  
závěr.	  Před	  celkovým	  zhodnocením	  práce	  uvádím	  své	  poznámky	  v	  následujících	  
bodech:	  
	  

Faktické	  poznámky	  

-‐ Text	  je	  někdy	  nevyvážený	  z	  hlediska	  detailu	  popisu.	  Příkladem	  je	  detailní	  úprava	  
rovnice	  (2.9),	  která	  je	  převedena	  na	  rovnici	  (2.10)	  pouhým	  vypuštěním	  třech	  
vyšších	  členů,	  bez	  jakékoliv	  další	  úpravy.	  Tyto	  dvě	  rovnice	  tak	  zabírají	  téměř	  celou	  
tiskovou	  stranu.	  Jindy	  autorka	  naopak	  místem	  nepřiměřeně	  šetří:	  o	  dvě	  strany	  
dále	  zahrnuje	  podstatnou	  informaci	  o	  fyzikálním	  významu	  	  momentů	  vyššího	  
řádu	  do	  souvislého	  textu	  bez	  názorné	  vazby	  na	  související	  rovnice	  (2.12)	  na	  
minulé	  straně.	  	  

-‐ Kapitola	  Syntetické	  testy	  a	  Postup	  inverze	  se	  nečte	  snadno.	  Příkladem	  je	  popis	  
dvou	  způsobů	  aproximace	  zdroje,	  kdy	  na	  konci	  2.	  odstavce	  jsou	  definována	  
“second	  degree	  approximation	  data”,	  odpovídající	  pouze	  MT	  a	  SDM.	  Pro	  
syntetická	  data	  odpovídající	  plnému	  skluzu	  probíraná	  v	  předchozí	  části	  odstavce	  
ale	  není	  definováno	  označení	  (přestože	  o	  5	  stran	  dále	  je	  v	  popisu	  tabulky	  2.3	  
použito	  označení	  “complete	  slip	  distribution	  data”),	  takže	  pro	  porozumění	  je	  
třeba	  číst	  kapitolu	  několikrát.	  	  



-‐ Pro	  lepší	  přehlednost	  výsledků	  by	  bylo	  užitečné	  přidat	  do	  tabulek	  2.1	  až	  2.6	  údaj	  	  
o	  snížení	  rezidua.	  	  

-‐ Na	  konci	  odstavce	  2.2.2	  se	  komentuje	  Tab.	  2.6	  slovy	  „after	  computing	  and	  
subtracting	  the	  SDM	  from	  the	  data	  we	  obtain	  the	  proper	  value	  of	  non-‐DC	  
component,	  i.e.	  it	  remains	  nearly	  the	  same	  as	  before	  computing	  the	  SDM.“	  Tomu	  
nerozumím,	  protože	  shoda	  non-‐DC	  složek	  se	  po	  odstranění	  SDM	  mírně	  zhorší.	  
S	  tím	  souvisí	  můj	  dojem,	  že	  syntetické	  testy	  by	  si	  zasloužily	  zevrubnější	  analýzu	  
výsledků.	  	  

-‐ Práce	  je	  psána	  velmi	  stroze,	  autorka	  se	  omezuje	  jen	  stručné	  komentáře	  rovnic	  a	  
obrázků	  a	  text	  je	  psán	  poměrně	  řídce.	  Kromě	  toho,	  ze	  44	  stran	  textu	  zabírají	  cca	  
18	  stran	  obrázky	  a	  tabulky.	  To	  ale	  většinou	  není	  na	  závadu,	  protože	  potřebné	  
detaily	  se	  čtenář	  dozví	  ve	  dvou	  zahrnutých	  publikacích.	  	  

-‐ Diskuse	  je	  podle	  mého	  názoru	  velmi	  strohá.	  Očekával	  bych,	  že	  zde	  autorka	  shrne	  
výsledky	  aplikace	  metody	  na	  dva	  typy	  zcela	  rozdílných	  dat	  a	  lépe	  zhodnotí	  
zkušenost	  a	  množství	  poznatků,	  které	  nabyla	  během	  vývoje	  potřebných	  
algoritmů	  a	  jejich	  implementace.	  Disertační	  práce	  je	  pro	  to	  ideální	  příležitostí,	  
vzhledem	  k	  tomu,	  že	  shrnuje	  výsledky	  časopiseckých	  publikací,	  kde	  na	  podobné	  
tesy	  často	  není	  prostor.	  	  

	  

Technické	  poznámky:	  

-‐ chybějící	  popis	  šipek	  v	  Obr.	  4.10,	  4.11	  a	  4.12	  
-‐ v	  Obr.	  3.1	  není	  uvedeno	  jaká	  složka	  seismogramu	  je	  zobrazena	  
-‐ v	  Obr.	  	  4.6	  a	  4.7	  chybí	  popis	  významu	  dvou	  typů	  čar	  (plná/čárkovaná)	  a	  dvou	  typů	  

červených	  symbolů	  
-‐ v	  textu	  chybí	  odkaz	  na	  Obr.	  4.9	  

	  

K	  následujícím	  bodům	  bych	  rád	  slyšel	  názor	  autorky:	  

1. V	  syntetických	  testech	  je	  simulováno	  zemětřesení	  Izmit	  o	  magnitudu	  7.4	  a	  jsou	  
analyzovány	  dva	  modely:	  čistě	  střižný	  a	  střižně	  tahový	  s	  20%	  nestřižných	  složek.	  
To	  je	  jistě	  metodicky	  oprávněné,	  zajímal	  by	  mě	  však	  názor	  autorky	  na	  fyzikální	  
opodstatněnost	  střižně-‐tahového	  modelu	  o	  tohoto	  zemětřesení.	  	  

2. V	  Obr.	  3.2	  není	  vysvětlen	  význam	  elipsy	  v	  mapě	  –	  patrně	  se	  jedná	  o	  elipsu	  
proloženou	  epicentry.	  Prosím	  o	  vysvětlení	  jak	  byla	  tato	  elipsa	  proložena.	  

3. Není	  uvedeno,	  k	  jaké	  poloze	  s	  vztahuje	  poloha	  centroidu	  v	  Tab.	  4.3.	  Jedná	  se	  o	  
vzdálenost	  od	  hypocentra?	  

	  

I	  přes	  uvedené	  poznámky	  považuji	  práci	  za	  zdařilou.	  Jedná	  se	  o	  první	  práci	  na	  téma	  
momentů	  vyššího	  řádu	  u	  nás	  a	  patrně	  o	  jejich	  první	  aplikaci	  na	  záznamy	  důlních	  
otřesů.	  Za	  cenné	  výsledky	  považuji	  demonstraci	  toho,	  že	  zanedbání	  konečnosti	  



zdroje	  vede	  ke	  vzniku	  falešných	  nestřižných	  složek	  a	  dále	  zmíněnou	  aplikaci	  metody	  
na	  záznamy	  důlních	  otřesů.	  Přínos	  práce	  pro	  rozvoj	  oboru	  seismologie	  zdroje	  je	  tedy	  
nesporný,	  aktuálnost	  tématu	  je	  mimo	  jiné	  dokumentována	  dvěma	  časopiseckými	  
publikacemi,	  kde	  je	  uchazečka	  prvním	  autorem.	  Doktorandka	  prokázala	  schopnost	  
samostatné	  tvůrčí	  práci.	  Proto	  doporučuji,	  aby	  jí	  po	  úspěšné	  obhajobě	  byl	  udělěen	  
titul	  Ph.D.	  
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