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Nové metody v seismickém průzkumu

Předložená bakalářská práce pojednává o méně častých postupech při měření seismických
dat. Práce sestává z povinné rešeršní části.

Text je logicky členěn do sekcí podle témat. Začíná krátkým historickým úvodem a přes po-
pis seismologie a zemětřesení se dostává k stručnému představení reflexního seismického prů-
zkumu, na který se práce dále soustředí.

Těžiště práce, popis méně častých metod používaných při průzkumu, je dělena do tří sekcí
věnujících se postupně zdrojům seismické energie, registraci seismických vln a na závěr speci-
álním technikám používaným při měření na mořském dně.

Kapitola o seismických zdrojích stručně zmiňuje explozivní zdroje energie a dále se věnuje
především metodě Vibroseis a jejím vylepšením pro dosažení  většího frekvenčního rozsahu
a vyšších amplitud. Dále je popsána technika generování seismické energie na vodní hladině,
tedy především různé modifikace „air guns“ a jejich grupování pro odstranění efektu „pulzují-
cí bubliny“ a zesílení generované energie.

V kapitole zaměřen na registraci seismických vln se autor přes mnohakanálové aparatury
dostává problematice bezdrátového přenosu dat u rozsáhlých a detailních seismických měření,
který se poslední dobou začíná slibně rozvíjet. Zajímavý je popis technologie iDAS (intelligent
distributed acoustic sensor), která místo klasických geofonů používá k registraci pohybů půdy
měření  deformací  optického kabelu.  Škoda,  že  o této  zajímavé  technologii  není  pojednáno
více. Zajímavé by bylo například detailnější rozvedení technologie při měření na souši, které je
pouze zmíněno bez větších detailů – například je možné měřit s kabelem pouze položeným na
povrchu,  nebo  je  nutné  jej  zakopat?  Pokud  by  bylo  možné  používat  tuto  metodu  bez  za-
kopávání kabelu jednalo by se skutečně o významný průlom v provádění terénních prací.

Kapitola o měření na mořském dně stručně shrnuje tuto,  v našich podmínkách poměrně
exotickou, metodu a uvádí její výhody oproti tradičnímu měření za pomoci streamerů.

Závěrečné kapitoly Diskuse a zhodnocení a závěr jsou velmi stručným shrnutím předložené-
ho textu. Bohužel autor nepředkládá alespoň stručné srovnání představených postupů a me-
tod, takže pro čtenáře může být obtížné vybrat si vhodnou metodu právě pro svůj účel.

Téma zvolené autorem je značně rozsáhlé a komplikované a možná právě proto se autorovi
nepodařilo jít do hloubky tak, jak by si téma zasloužilo. Pravděpodobně by bylo lépe omezit šíři
záběru a vybrat si jednu nebo dvě metody a ty popsat dostatečně do hloubky. Například meto-
da registrace pomocí optického kabelu, jako opravdu nová a netradiční metoda, by mohla tvo-
řit solidní základ celé práce.

Celkový dojem z práce bohužel kazí některé typografické nedostatky jako například řád-
kový  zlom uvnitř  rovnice (str. 2),  nebo popis  obrázku,  který přetéká na následující  stranu
(str. 10). Dále jsou v práci překlepy, špatné slovesné tvary vzniklé nepozornou úpravou starší-
ho textu apod.

Závěrem shrnuji své hodnocení předložené práce takto:

Autor splnil zadání formulované v úvodu práce a práce splňuje formální požadavky (přítom-
nost rešeršní části, správné používání citací, použití cizojazyčných zdrojů, rozsah práce, atd.).
Práci tedy doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře.
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