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Předkládaná diplomová práce vychází z problematiky, řešené v posledních několika letech v 

oddělení tektoniky a geodynamiky Geofyzikálního ústavu – hledání souvislostí mezi 

výskytem zemětřesení a migrací magmatu v subdukčních zónách a jejich interpretace. Touto 

problematikou se diplomant zabýval již ve své bakalářské práci, kterou obhájil v září 2011 a 

na níž diplomová práce navazuje. Některé z výsledků bakalářské práce se podařilo zhodnotit 

v publikaci „Earthquake occurrence reveals magma ascent beneath volcanoes and seamounts 

in the Banda region“ autorů Špičák, Kuna, Vaněk, jejíž rukopis je nyní blízko přijetí do 

časopisu Bulletin of Volcanology („moderate revision“). 

Cílem diplomové práce bylo nasměrovat výzkum seismo-vulkanických interakcí 

v subdukčních zónách do oblastí, kde přímá pozorování projevů sopečné činnosti zpravidla 

není možná – do podmořských segmentů vulkanických oblouků. Zatímco mojí představou 

bylo zabývat se detailně seismo-vulkanickými interakcemi a jejich tektonickými souvislostmi 

jen v několika (2-3) vybraných lokalitách, navrhl diplomant provést analýzu seismické 

aktivity pod všemi ostrovními oblouky na zemském povrchu statistickými metodami. Takový 

přístup k teleseismickým datům u nás na oddělení dosud nikdo nepoužil, přístup V. Kuny byl 

tedy v tomto ohledu novátorský; navíc prokázal jeho velmi dobrou matematickou erudici a 

samostatnost. Pokroky v diplomové práci Václav srozumitelně prezentoval na interních 

seminářích našeho oddělení. Výsledky statistického zpracování globálních teleseismických 

dat mne příjemně překvapily a stálo by za zvážení, zda se nepokusit podobným způsobem 

analyzovat rozložení zemětřesení ve Wadati-Benioffově zóně subdukujících desek, jejichž 

vnitřní stavba je v podstatě neznámá a seismická aktivita je zde výrazně intenzivnější a méně 

přehledná než v litosferickém klínu pod vulkanickými oblouky. 

Jediným závažnějším problémem diplomanta bylo sestavení textu diplomové práce. Projevila 

se zde jeho malá zkušenost s koncipováním přehledné, logické stavby jednotlivých kapitol a 

s formulováním závěrů tak, aby čtenář mohl jasně sledovat a posuzovat, z jakých pozorování 

a výsledků vyplývají. Tento nedostatek prohloubila ne zcela dobrá znalost specifických frází 



odborné angličtiny, přestože diplomatova angličtina je na solidní úrovni. Konečný tvar textu 

diplomové práce je tak výsledkem nespočetných korektur a revizí, jichž se v nezanedbatelné 

míře trpělivě účastnil také náš kolega z GFÚ Doc. Jiří Vaněk. 

Závěr: statistické metody, které k řešení cílů práce diplomant navrhl, se ukázaly jako vhodný 

doplněk analýzy seismovulkanických interakcí. Diplomant prokázal při přípravě diplomové 

práce značnou matematickou erudici, cit pro práci s geofyzikálními daty a schopnost 

samostatně hledat řešení problémů. Diplomová práce V. Kuny může být základem kvalitní 

odborné publikace. 

 

V Praze 12. září 2013 
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