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Přehled metod mělkého seismického průzkumu

Předložená bakalářská práce popisuje různé modifikace seismických metod používaných
pro průzkum malých hloubek. Práce je čistě rešeršního charakteru.

V úvodu práce se autor zabývá nezbytnými základy seismických metod – typy seismických
vln, způsoby šíření seismické energie, principy geometrické seismiky, atd. Text dále pokračuje
popisem refrakční a reflexní seismiky a rozdílů mezi nimi.

V páté kapitole se autor dostává k meritu věci, tedy k vlastní mělké seismice (průzkumy
hloubek v řádu metrů až desítek metrů). Začátek kapitoly tvoří Popis používaných aparatur
a zdrojů energie. Dále pokračuje přes zpracování a využití refrakčních dat k datům reflexním.
U každé z těchto metod, jako doplněk předchozích kapitol, autor popisuje základní principy
konfigurace terénních měření v mělkém průzkumu a nastiňuje některé možnosti využití. 

Následuje podkapitola popisující seismická měření využívající vrty pro umístění zdrojů či
snímačů a také zde velmi stručně zmiňuje seismickou tomografii.

Závěr kapitoly patří popisu metod využívajících povrchové vlny.
Z textu je, bohužel, patrné, že autorovi v závěru práce již nezbývalo mnoho času na detailní

analýzu problematiky a tak se zde vyskytují nepřesnosti a zmatečné formulace. Například mi
není jasné, proč autor uvádí požadavek na neměnnost rychlostí v laterálním směru při seis-
mické tomografii (str. 21)? Z textu není jasné, zda tím myslí změny rychlostí podél profilu či
mimo profil, či něco úplně jiného.

Neobratné formulace dále čtenáři sugerují, že povrchové vlny nepotřebují rozhraní (str. 21)
– ke svému vzniku potřebují rozhraní s volným povrchem a např. Loveho vlna potřebuje mi-
nimálně jedno další rozhraní, aby vůbec vznikla.

Metoda SASW (str. 21) nemusí používat pouze vibrační zdroj, častěji se používá např. úder
kladivem. Rovněž rozdíl mezi metodami SASW a MASW není popsán úplně nejlépe (str. 22).
Co autor konkrétně myslí  tím, že „rychlost  S-vln může sloužit např.  pro stanovení pohybů
země při zemětřesení“ (str. 22)?

Celkovou úroveň práce, bohužel, snižuje velké množství hrubek v textu. Při přípravě dalších
prací by autor mohl věnovat větší pozornost vztahům mezi přísudkem a podmětem a tajem-
stvím interpunkce.

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, vyjádření vlastního
názoru na problematiku, atd.). Práci tedy doporučuji k obhajobě.
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