
Oponentský posudek bakalá°ské práce Lisseth del Pilar Sánchez Valdiviezo

Seismická aktivita v Peru

V p°edloºené bakalá°ské práci autorka shrnuje základní poznatky o seismicky aktivním Peru. Práce obsahuje t°i

hlavní kapitoly. Nejprve jsou uvedeny obecné informace o zem¥t°esení - jak a kde vznikají, jak se m¥°í a ohodnocují.

V dal²í kapitole je podrobn¥ popsána geologie a geodynamické procesy v Peru. V záv¥re£né kapitole se autorka

v¥nuje seismické aktivit¥ v Peru. Zde autorka uvádí významná historická zem¥t°esení, popisuje hlavní seismogenní

oblasti a prostorové rozloºení ohnisek, a stru£n¥ se zmi¬uje o ohniskových mechanismech. V záv¥ru této kapitoly je

popsána národní seismická sí´ v Peru.

Ve²keré studie oblastí s vysokým seismickým ohroºením, mezi které Peru bezpochyby pat°í, jsou velkým p°ínosem.

Bakalá°ská práce p°edstavuje ucelený p°ehled informací pot°ebných k pochopení problematiky zem¥t°esení v Peru.

Z textu je patrný zájem autorky o danou problematiku. Práce je £tivá, jednotlivé kapitoly na sebe dob°e navazují.

Obecný úvod do seismologie je jasný a p°ehledný, £ásti o tektonice a seismicit¥ jsou velmi detailní a zárove¬ srozu-

mitelné. Pouºitá literatura je kvalitní, psaná v anglickém a ²pan¥lském jazyce; zahrnuje £lánky publikované v

mezinárodních £asopisech a významné kniºní publikace v¥nované základ·m seismologie.

V práci se vyskytují také drobné nejasnosti. Na str. 4 není z textu jasné, jakým konkrétním zp·sobem se desky

v·£i sob¥ pohybují na transformním rozhraní. Na map¥ na obr. 8 nejsou znázorn¥ny jevy £. 6, 17, 18 a 19, které

jsou uvedené v tabulce na obr. 8. Na obr. 12 jsou popisky os malé a ²patn¥ £itelné, oblasti 1, 2, 3 jsou velmi

²patn¥ viditelné. Na str. 29 je v popisu °ezu B-B' v textu uvedeno, ºe zde chybí seismická mezera, na obrázku je

v²ak tato mezera jasn¥ patrná. Pro v¥t²í p°ehlednost bych doporu£ila v²echny geogra�cké názvy uvedené v textu

(ostrovy, °eky, zlomy apod.) znázornit v souvisejícím obrázku (Obr. 4: konstitu£ní provincie Callao - zmín¥no

na str. 12; Obr. 5: ostrovy Lobos de Afuera a Lobos de Tierra, vrchy Illescas a Amotape - zmín¥no na str. 15,

dále Huancabamba a °eky Mara¬ón, Mantaro, Apurímac a Vilcanota - zmín¥no na str. 16; Obr. 6: zlomový

systém Moyobamba - zmín¥n na str. 19). Na obr. 8 je uvedena tabulka silných zem¥t°esení pouze do roku 1960.

Doporu£ila bych je²t¥ doplnit p°ehlednou tabulku s nejsiln¥j²ími ot°esy od roku 1960 aº do sou£asnosti. Do kapitoly

3.1. �Stru£ný geologický p°ehled Peru� bych doporu£ila doplnit geologickou mapu Peru.

Po formální stránce je práce téme° v po°ádku. Jediný nedostatek je ten, ºe citace �Rodriguez a Tavera (1991)�

a �Bernal et al. (2001)� uvedené na str. 24 nejsou uvedeny v pouºité literatu°e. Dále se v práci vyskytuje

n¥kolik drobných nep°esností. Na str. 3 jsou tektonická zem¥t°esení pravd¥podobn¥ �nejnebezpe£n¥j²í� (nikoliv

nejbezpe£n¥j²í). Na str. 13 se jedná o �podsouvání� (nikoliv nasouvání) tichomo°ské desky pod jihoamerickou.

Na str. 13 masívy v Andách odpovídají �batolit·m� (nikoliv batolat·m). Na str. 27 je uvedeno, ºe ohniskové

mechanismy byly získány z �polarity� S vln, pravd¥podobn¥ se v²ak jedná o �polarizaci� S vln. Na str. 29 se v

popisu °ezu A-A' dvakrát opakuje �v kontinentální oblasti�. Na str. 31 by m¥la být pravd¥podobn¥ �rma Kinemetrics

(nikoliv Kinometrics).

U obhajoby bych cht¥la autorku poºádat o up°esn¥ní, jaké jevy znázor¬uje °ez D-D' na obr. 12. Jedná se o

promítnutí jev· z oblasti ohrani£ené práv¥ tímto pro�lem a peruánsko-chilským p°íkopem? Dále bych cht¥la autorku

poºádat o stru£nou informaci o �speciálním projektu Peru�, který je zmín¥n na str. 30/31 (není zde uvedena ºádná

bliº²í informace).

Vý²e uvedené poznámky v²ak mají malý vliv na výslednou práci, kterou povaºuji za velmi kvalitní. Po obsahové

a formální stránce a svým rozsahem vyhovuje poºadavk·m kladeným na bakalá°skou práci. P°edloºenou práci

doporu£uji k obhajob¥.
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