
Zápis z obhajoby doktorské dizertační práce Mgr. Jana Michálka 

„Source Parameters of Microearthquakes and their Uncertainities“ 

 

 

Obhajoba se konala 8. 7. 2014 od 10.00 na MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2, před komisí 

4F7 Geofyzika. 

 

K obhajobě se sešla komise ve složení 

 

  Prof. RNDr. J. Zahradník, DrSc. (MFF UK) – předseda 

                       Doc. RNDr. C. Matyska, DrSc. (MFF UK) – místopředseda 

                       Členové: 

                       RNDr. V. Vavryčuk, DrSc. (GFÚ AV ČR) 

                       RNDr. F. Gallovič, Ph.D. (MFF UK) 

                       RNDr. J. Brokešová, CSc. (MFF UK) 

                       RNDr. J. Plomerová, DrSc. (GFÚ AV ČR) 

                       RNDr. J. Šílený, CSc. (GFÚ AV ČR) 

                       RNDr. J. Málek, Ph.D. (ÚSMH AV ČR) 

                       RNDr. V. Rudajev, DrSc. (GLÚ AV ČR) 

                       (Doc. RNDr. O. Novotný, CSc. (MFF UK) omluven) 

 

Oponenti: 

                       RNDr. F. Gallovič, Ph.D (MFF UK) 

                       Dr. G. Kwiatek  (Deutsches GeoForschungs Zentrum, Potsdam) 

 

Školitel: 

                       Doc. RNDr. T. Fischer, PhD. (PřF UK, Ústav hydrogeologie, inženýrské  

                                                                       geologie a užité geofyziky) 

 

V úvodu předseda komise představil uchazeče, přečetl jeho stručný životopis a seznámil 

přítomné s jeho prací a hlavními publikacemi. Oznámil, že jsou splněny všechny předepsané 

podmínky obhajoby. Doktorand byl v řádném a poté kombinovaném studiu a složil 

předepsané zkoušky. Předseda konstatoval, že komise pro obhajobu je usnášeníschopná. 

Doc. Fischer (školitel) přečetl svoje vyjádření k průběhu disertační práce a školitelský 

posudek. Vyzdvihl také významný podíl uchazeče na přípravě a instalaci lokální seismické 

sítě na poloostrově Reykjanes na Islandu. 

V následující části obhajoby seznámil J. Michálek komisi a hosty s obsahem své práce. Po 

přehledu teoretických základů jeho metody určování parametrů seismického zdroje 

mikrozemětřesení se věnoval hlavním výsledkům práce – aplikaci na vybrané jevy ze dvou 

seismických rojů v okolí obce Nový Kostel v Západních Čechách (roje z let 2000 a 2008). 

Prezentaci přednesl v angličtině vzhledem k přítomnosti oponenta ze zahraničí. 

Jako první přednesl oponentský posudek Dr. Gallovič. Oponent stručně zhodnotil práci jako 

celek. Práce sestává z úvodní stati a dvou již dříve publikovaných článků, u kterých je 

uchazeč spoluautorem. Úvodní stať je podstatným rozšířením jednoho z těchto článků. 

Oponent zmínil, že práce je dobře napsaná. Ocenil, že autor se věnuje také stanovení nejistot a 

chyb při určení zdrojových parametrů. Dále zvolil oponent formu kladení konkrétních 

jednotlivých dotazů, na které uchazeč bezprostředně reagoval. Tato část obhajoby byla 



poměrně rozsáhlá vzhledem k počtu a charakteru položených otázek. Oponent byl 

s odpověďmi spokojen. 

Jako druhý přednesl posudek Dr. Kwiatek. Shrnul hlavní cíle práce. Ocenil práci jak 

z hlediska metodologického, tak z hlediska aplikací. Silnou stránkou je diskuse nejistot řešení. 

Ve svém posudku formuloval 8 konkrétní dotazů (z nichž jeden byl již zodpovězen v rámci 

předchozí diskuse). Na zbývající dotazy uchazeč bezprostředně reagoval. Některé dotazy 

oponenta byly formulovány v poněkud širším kontextu než je obsah předložené dizertace jako 

náměty do diskuse (např. dotaz o poměru rohových frekvencí z P a S vln). Uchazeč na tyto 

náměty rovněž odpověděl. Oponent vyjádřil s odpověďmi spokojenost. 

Na závěr této části obhajoby předseda komise ještě jednou konstatoval, že oba oponenti byli 

s odpověďmi uchazeče spokojeni a vyjádřili přesvědčení, že uchazeč je schopen samostatné 

vědecké práce. Poté vyzval k všeobecné rozpravě (po krátké přestávce). 

S dotazy a doplňujícími náměty v následující rozpravě vystoupili: Dr. Eisner (ÚSMH AV 

ČR), Dr. Horálek (GFÚ AV ČR), Dr. Vavryčuk (GFÚ AV ČR), Dr. Kwiatek (Deutsches 

GeoForschungs Zentrum), Dr. Málek (ÚSMH AV ČR), Dr. Babuška (GFÚ AV ČR), Prof. 

Zahradník (MFF UK), Dr. Plomerová (GFÚ AV ČR), Dr. Šílený (GFÚ AV ČR) a Dr. Fischer 

(PřF UK). 

Poté následovalo tajné hlasování komise. Skrutátory pro tajné hlasování byli určeni Doc. 

Matyska a Dr. Vavryčuk. 

Výsledky hlasování: 

                   Počet členů s právem hlasovacím: 10 

                   Počet přítomných členů komise: 9 

                   Odevzdáno kladných hlasů: 7   

                   Záporných hlasů: 0  

                   Neplatných hlasů: 2  

Prof. Zahradník (předseda) zhodnotil celý průběh obhajoby. Zmínil, že uchazeč přehledně 

seznámil přítomné s hlavními výsledky své dizertace, která obsahuje významné původní 

příspěvky. Odpověděl na všechny hlavní dotazy a připomínky oponentů, oponenti byli 

s odpověďmi spokojeni. Rovněž uspokojivě odpověděl na dotazy v rámci všeobecné 

rozpravy. Dle názoru komise uchazeč řešil náročný úkol, představující otevřený problém 

současné seismologie – studium zdrojových parametrů slabých zemětřesení. Obhajoba 

prokázala jeho dobrou znalost moderních metod a jeho schopnost tyto metody použít vtipně a 

s vynalézavostí. Po rozsáhlé diskusi recenzenti i komise vyjádřili uspokojení a konstatovali 

schopnost uchazeče pro samostatnou a tvořivou vědeckou práci. 

Na závěr uchazeč poděkoval svému školiteli, spolupracovníkům z GFÚ i kolegům z MFF. 

 

Závěrečné stanovisko komise: Obhajovaná práce splňuje požadavky kladené na doktorskou 

dizertaci. Komise 4F7 uděluje Mgr. Janu Michálkovi titul „Ph.D.“.  

 

V Praze dne  8.7.2014 

 

Zápis vypracovala RNDr. J. Brokešová, CSc. 

 

                                                                                               Předseda komise pro obhajobu 

                                                                                               Prof. RNDr. J. Zahradník, DrSc. 


