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Průběh obhajoby: 
 
Obhajobu zahájila předsedkyně komise představením kandidátky. Vysvětlila přítomným, že práce byla podána již 
dřive, ale po připominkách byla stažena a přepracována.  Zmínila stručně dosavadní průběh studia, včetně 
zahraničních stáží a publikací. 
 
Poté kandidátka seznámila přítomné s obsahem své práce. Uvedla motivaci pro použití vyšších seismických 
momentů pro popis seismického zdroje a jejich definici. Popsala metodu inverze momentového tenzoru a 
iterativního určení vyšších seismických momentů. Stručně popsala výsledky pro zdrojový elipsoid na základě 
syntetických testů. Demonstrovala metodu na příkladech několika reálných zemětřesení s významnou nesmykovou 
složkou. Zmínila též aplikaci pro důlní otřesy s cílem detekovat zlomovou plochu. Uvedla předpokládaný vývoj 
metodiky do budoucna a stručně shrnula její význam a dosažené výsledky. 
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Dr. Šílený shrnul postup práce kandidáta z pohledu školitele. Vyzdvihl náročnost tématu vzhledem k překvapivě 
malému množství aplikací teorie vyšších momentů v dosavadní literatuře. Dále vyzdvihl význam aplikací pro slabší 
zemětřesení a důlní otřesy, kterými se kandidátka ve své práci zabývala. Zmínil velkou míru samostatnosti při 
vypracování práce. Poukázal ale i na určité nedostatky v práci s textem a formulačních schopnostech uchazečky, 
které jsou v práci patrné. Přesto však jednoznačně doporučil přijetí práce. 
 
Jako první přednesl oponentský posudek Doc. Fišer. Stručně popsal obsah práce. Vytkl práci jistou nevyváženost 
textu v uvádění některých detailů. Práce se podle jeho názoru nečte snadno. Měl formální připomínky k označování 
některých veličin. Syntetické testy by si podle jeho názoru zasloužily hlubší analýzu. Kritizoval strohost diskuse. 
Uvedla explicitně tři konkrétní otázky, na které by měla kandidátka odpovědět. Práci však považuje za celkově 
zdařilou a nesporně přínosnou a doporučil její přijetí v případě úspěšné obhajoby. 
 
Uchazečka podrobněji reagovala na tři otázky z prvního oponentského posudku. Oponent byl s odpověďmi 
spokojen. 
 
Jako druhý přednesl posudek Dr. Gallovič. Opět nejprve stručně popsal obsah práce. Vytkl poměrně malou 
pozornost věnovanou kapitole o syntetických testech a nedostatek diskuse výsledků. V části věnované důlním 
otřesům kritizoval nepřesvědčivou shodu spočtených seismogramů s daty. Vyzdvihl korelaci s geologickými 
strukturami. Celkově hodnotil práci jako rozporuplnou, avšak vyzdvihl i řadu pozitivních rysů. Na závěr přednesl 
11 konkrétních dotazů k předložené práci. Uvedl také výčet některých formálních chyb (překlepy, chyby ve 
vzorečcích apod., které se však nijak nepromítly do výpočtů) 
 
Uchazečka jednotlivě odpovídala na všech 11 dotazů. Po delší diskusi oponent konstatoval, že kromě bodu 3 byl 
s odpověďmi spokojen. 
 
Dále předsedkyně vyzvala k všeobecné rozpravě. Školitel vyjádřil politování, že uchazečka nepřipravila dostatečné 
podklady k diskusi týkající se otázky 3 z posudku Dr. Galloviče. S dotazy a doplňujícími náměty vystoupili: Dr. 
Vavryčuk, Prof. Zahradník, Dr. Horálek, Dr. Gallovič, Doc. Matyska, Doc. Čadek,  a Doc. Novotný. V rámci 
diskuse se dospělo i ke konsensu týkajícího se inkriminovaného bodu 3 v tom smyslu, že to, co je napsáno v práci, 
je patrně v pořádku, ale uchazečka při obhajobě v tomto bodě nebyla schopna svá tvrzení přesvědčivě prokázat, 
přestože námitky oponentů znala předem. 
 
Předsedkyně komise konstatovala, že kandidátka splnila všechny podmínky k obhajobě práce a že komise je 
usnášeníschopná. 
 
Počet publikací: 3 vyšlé články v impaktovaných časopisech 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 12 
Počet přítomných členů: 12 
Odevzdáno hlasů kladných: 8 
Odevzdáno hlasů neplatných: 2 
Odevzdáno hlasů záporných: 2 
 
Výsledek obhajoby:   x� prospěl/a      � neprospěl/a    
 

 
Předseda nebo místopředseda komise: 
 
 
V Praze dne  25.11. 2013 
 
Zápis vypracovala RNDr. J. Brokešová, CSc. 
 
                                                                                               Předsedkyně komise pro obhajobu 
                                                                                               Doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D 


