
Posudek diplomové práce bc. Václava Kuny Teleseismic earthquake occurence and 
subduction-induced volcanic activity along island arcs 
 
Diplomant se v předložené práci zabývá analýzou prostoro-časového výskytu zemětřesení a 
dále b-faktoru Gutenbergova-Richterova zákona v oblastech vulkanických oblouků. Cílem 
práce je vytvořit statistický aparát pro analýzu výskytu zemětřesných sekvencí a pomocí 
tohoto aparátu identifikovat oblasti mimo aktivní vulkány, kde by v současnosti mohlo 
docházet k migraci magmatu v kůře. Diplomant navrhuje použít časoprostorovou korelační 
dimenzi souboru zemětřesení zaznamenaných na studovaných vulkanických obloucích a na 
jejím základě stanovuje kriteria pro identifikaci seismických sekvencí. Ve zkoumaných 
oblastech dále vyhodnocuje velikost faktoru b z Gutenbergova-Richterova zákona. Výskyt 
zemětřesných sekvencí spolu s vysokou hodnotou faktoru b v oblastech mimo aktivní vulkány 
jsou pak považovány za indikaci možné migrace magmatu v kůře v dané oblasti. Z jedenácti 
vyšetřovaných oblouků jsou vybrány tři, kde analýza indikuje možnou existenci podmořských 
vulkanických struktur.  
 
Práci považuji za velmi cenný příspěvek ke studiu souvislostí seismických a vulkanických 
jevů na konvergentních deskových rozhraních. Navržená metoda umožňuje kvantifikovat 
korelace mezi jevy a posunuje tak předchozí vizuální a více intuitivní analýzy k 
objektivnějším kriteriím. Práce je psána anglicky a její jazykovou úroveň je třeba vysoce 
vyzdvihnout. Text je přesný a čtivý bez gramatických chyb. Kapitolám 1-4 (Úvod, 
Vulkanismus na konvergentních rozhraních, Seismologické pozadí, Data) prakticky není co 
vytknout, stejně jako kapitolám 7-8, kde jsou diskutovány výsledky v jednotlivých oblastech. 
Jistou slabinu vidím v kapitole 5, kde je popisována metoda určení korelační dimenze a její 
aplikace v analýze zemětřesných sekvencí. Vysvětlení metody je místy velmi stručné a čtenář 
může poněkud tápat, pokud není s metodami využívajícími fraktálové dimenze blíže 
obeznámen. V textu i obrázcích zde také najdeme několik chyb, které porozumění 
znesnadňují (viz níže). Diplomant by se měl při obhajobě zaměřit na jasné vysvětlení, jak 
sklon korelačního integrálu a korelační dimenze indikují vzájemnou souvislost vyšetřovaných 
jevů.  
 
Závěr: Práce předkládá statistický aparát pro analýzu zemětřesných sekvencí a aplikuje jej na 
data v jedenácti ostrovních obloucích. Navrhuje místa, kde seismicita může být důsledkem 
dosud nepopsaných vulkanických struktur. Diplomant bezpochyby prokázal schopnost tvořivě 
vědecky pracovat. Analyzoval velké soubory dat a získal originální výsledky. Pokud v rámci 
obhajoby blíže vysvětlí pozadí metody určování souvislosti jevů pomocí korelační dimenze, 
navrhuji hodnotit práci známkou výborně.  
 
 
 
V Praze, 12. září 2013 
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Otázky k diskusi: 
 

1. Jak je definována hranice mezi subdukcí a klínem (str.17) ? 
2. Je metoda vyšetřování korelační dimenze použita pro tento typ úlohy (sekvence jevů 

souvisejících s vulkanickou činností) poprvé? 



3. Proč byla hraniční hodnota dt určena jak je popsáno na str. 32 a ne např. jako 
minimální hodnota z obr. 14? 

4. Jak byla určena hraniční hodnota pro ds (ds=1, str.34)? Jaké byly podmínky na 
náhodně generované polohy ohnisek? (Mohly se například dostat do spodního pláště?) 

5. Platí stejné relace pro jiný interval magnituda? 
6. Jaká je rychlost výstupu magmatu (str. 40 dole) a jak je od ní odvozen maximální 

časový rozdíl mezi vulkanickou a související zemětřesnou činností? 
7. Z jakých pozorování plyne, že vysoké b se vyskytuje okolo vulkánů (str.45 nahoře)? 

Byla už pro b ve vulkanicky aktivních oblastech provedena analýza podobná této?  
 
Chyby,  nepřesnosti: 
 

• citace Schmidt (1998) má být Schmidt a Poli (1998), Sigurdsson (2000) má být 
Sigurdsson a kol. (2000) 

• reference nejsou řazeny podle abecedy (S-Š-S)  
• tabulka 2 – v popisu chybí sloupec 7 
• vztahy (7), (10), (12) a (13) jsou špatně vysázené a tudíž matoucí 
• obr. 11 –  v popisu os zaměněno T a τ, jednotky veličin na osách by mohly být přímo 

v popisku os 
• str. 29 nahoře – nesprávné odkazy na rovnice 
• tabulka 4 je patrně pouze schematická, každopádně ale má malou vypovídací hodnotu 
• obr. 18 – vertikální škála grafu by měla být přizpůsobena rozsahu křivky; zůstane pak 

ješte aproximace přímkou stejně přesvědčivá? 
• obr. 19 – není vysvětleno, co znamená žlutý a modrý kruh 
 


