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Předložená  bakalářská  práce  se  zabývá  sestavením  a  instalací  nově  zakoupeného 
seismometru  SEP  Seismometer  System,  vyvinutého  v rámci  vzdělávacího  projektu  Science 
Enhancement  Project.  Tento  přístroj  je  určený  pro demonstrační  účely  a  jeho  instalace 
proběhla  v prostorách  nově  zrekonstruovaného  geofyzikálního  oddělení  v Praze  na 
Albertově. Dále se práce zabývá následnou analýzou dat zaznamenaných seismometrem SEP, 
kde  se  autor  zaměřuje  na  identifikaci  zaznamenaných  vzdálených  zemětřesení  a  analýzu 
seismického  šumu.  V rámci  této  analýzy  rozeznává  zvýšenou  hladinu  šumu  spojenou 
s antropogenní  činností  a  rozebírá  souvislost  rozeznaných  vlastních  frekvencí  s  venkovní 
teplotou. Co do rozsahu má práce 41 stran, 19 obrázků, 4 přílohy a je vypracována v češtině. 
Vedoucím  bakalářské  práce  byl  Doc.  RNDr.  Tomáš  Fischer,  Ph.D.,  konzultantem  byl Mgr. 
Josef Vlček. 
 
Práce  je  složená  ze  dvou  částí  a má  poměrně  široký  záběr.  První  část  je  rešeršní  a  autor 
rozebírá  typy  seismometrů, možnosti  záznamu  seismického  signálu,  typy  seismických  vln, 
které  je  na  seismických  záznamech  možné  identifikovat.  Tato  část  práce  je  zpracována 
důkladně a ukazuje autorovo hluboké pochopení problematiky. Druhá část je interpretační a 
zde  se  autor  zaměřuje  na  získaná  data,  která  nejdříve  vyhodnocuje  pomocí  dodaného 
programu AmaSeis, což umožňuje určení místa vzniku  zemětřesení  z jedné  stanice pomocí 
rozdílů  časů příchodů  jednotlivých  fází  seismických  vln  a  s využitím databáze  zemětřesení. 
Velmi  příznivě  působí,  že  se  autor  navíc  zaměřuje  na  analýzu  seismického  šumu  pomocí 
spektrální analýzy, pro kterou vypracoval skripty v programu Matlab uvedené v příloze č. 3 a 
4.  Seismický  šum  autor  koreluje  se  zvýšenou  denní  aktivitou  a  přesuny  studentů  během 
výuky.  Na  závěr  si  autor  všímá  posunů  frekvenčních  píků  ve  spektrech  šumu  pro  různá 
časová  období  a  tyto  posuny  dává  do  souvislosti  s rozdílnou  venkovní  teplotou,  kdy  je  s 
rostoucí  průměrnou  denní  teplotou  pozorováno  zvýšení  vlastních  frekvencí  přístroje. 
Bohužel, v této části autor ne vždy svůj postup zpracování detailně vysvětluje. 
 
V předložené práci velmi kladně hodnotím široký záběr i fakt, že autor jde nad rámec svého 
zadání.  Je  zde  nejen  část  rešeršní,  ale  i  interpretace  naměřených  dat  a  tvorba  vlastních 
skriptů  pro  analýzu  šumu.  Na  druhou  stranu  záběr  bakalářské  práce  nedává  dostatečný 
prostor pro detailní rozbor. Jestliže se uvažuje o analýze šumu a závislosti na teplotě, bylo by 
třeba  se  podívat  na  technickou  specifikaci  přístroje.  Přístroj má  sloužit  k  demonstračním 
účelům a tomu patrně odpovídají  i  jeho parametry. Navíc z textu není  jasné, kde přesně se 
přístroj  v budově  nachází,  jak  je  odizolován  od  okolního  prostředí,  jaká  je  teplota  v jeho 
bezprostředním okolí, apod., což je pro uvedené analýzy důležité. Z předloženého textu tedy 
nelze  s určitostí  říci,  zda  zjištěné  korelace  s venkovní  teplotou  souvisí  s budovou,  a nejsou 
spíše  odezvou  samotného  přístroje  na  změnu  podmínek,  např.  teploty,  v bezprostředním 
okolí přístroje. Přesto je pozoruhodné, že si autor posunů frekvenčních píků všiml a snažil se 
je vysvětlit. 
 



Závěrem  lze  říci,  že předložená bakalářská práce odpovídá po obsahové  i  formální  stránce 
požadavkům na práce tohoto typu. Autor pracoval s 20 zdroji včetně cizojazyčných, zpracoval 
jak  rešeršní  část,  tak  práci  rozšířil  o  interpretaci  naměřených  dat. Navíc  vytvářel  i  vlastní 
interpretační skripty v programu Matlab. Takovýto rozsah přesahuje rámec obvykle kladený 
na  bakalářské  práce.  Zejména  kladně  hodnotím  spektrální  analýzu  i  samostatný  přístup, 
který  je  z práce  patrný.  Pro  budoucí  práci  doporučuji  konzultace  a  diskusi,  které mohou 
posunout  výsledky  kupředu. Z celkového pohledu doporučuji práci  k obhajobě a  klasifikuji 
známkou výborně.  
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