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Předložená diplomová práce se zabývá reinterpretací  magnetotelurických měření v seismicky
aktivní  oblasti  západních  Čech  z  let  2001-2  s  důrazem  na  zpracování  dat  a  potlačení
antropogenního šumu. Práce je rozčleněna do 13 kapitol.  Po českém a anglickém abstraktu,
přehledu značení  a  stručném motivačním úvodu je  v  kapitole  5  představena základní  teorie
magnetotelurické metody. K této části nemám výhrad, je napsána srozumitelně a přehledně, bez
zbytečného zacházení do detailů a s korektními citacemi zdrojů. Zdařilá je i kapitola 6, která
obsahuje geologický popis oblasti a rešerši dosavadních geofyzikálních výzkumů.

Kapitola 7 představuje data z kampaní v letech 2001-2, včetně názorného předvedení
efektu šumu jak v naměřených datech, tak i v křivkách zdánlivé rezistivity. Zde mám drobnou
formální připomínku: výsledky jsou často diskutovány v popiskách obrázků, zatímco vlastní text
je extrémně strohý a někdy ani na příslušné obrázky neodkazuje. Na obr. 15 je vliv šumu patrný
při periodách nad 0.1 s, nikoliv nižších. Pokud jde o „záhadnou frekvenci“ 13 Hz diskutovanou
v obr. 21, nemůže se jednat o subharmonickou frekvenci 50Hz/4? Ostatně ve spektrogramu jsou
patrné i frekvence 50Hz/2 a 50Hz/8 (cf. Junge A., Characterization of and correction for cultural
noise, Surveys in Geophysics, 17(4), 1996, p. 361-391). 

V kapitole 8 je aplikována již dříve publikovaná metoda identifikace a nahrazení signálu
s  použitím  referenční  stanice  a  Wienerova  filtru.  Bohužel,  klíčový  obrázek  25  není  příliš
přehledný, bylo by vhodné zobrazit i původní signál před aplikací filtru a zvolit pouze kratší
úsek na časové ose. 

9. kapitola je implementací další  dříve publikované techniky pro redukci vlivu šumu
s využitím spektrálních  charakteristik  měřených signálů.  Navzdory  značnému úsilí  autora  se
však nepodařilo výrazně redukovat vliv šumu na delších periodách.

V  10.  kapitole  byla  řešena  dvourozměrná  obrácená  úloha  pomocí  dvou  algoritmů:
Occamovým  a  nelineárními  sdruženými  gradienty.  Nejsem  si  jistý  vhodností  průměrování
výsledných modelů (obr. 40), které byly získány řešením obrácené úlohy pro různá nastavení
chyb,  regularizace  a  počátečního  modelu.  Tento  průměr  přece  silně  závisí  na  volbě  výše
uvedených  parametrů,  která  závisí  jen  na  vůli  interpretátora.  Vhodnější  by  asi  byla  nějaká
základní  analýza  aposteriorní  chyby,  např.  výpočtem  Hessiánu  (matice  druhých  derivací)
hodnotící funkce.

Velmi zajímavá je 11. kapitola, ve které autor navazuje na svou bakalářskou práci a 
zaměřuje se na prostorovou detekci zdroje antropogenního šumu z amplitud impulsívních poruch
na telurických linkách. Metoda pracuje s klasickým geofyzikálním aparátem pro stejnosměrná
měření rezistivity a původní aplikaci pro homogenní poloprostor rozšiřuje na případ dvou bloků
o odlišné rezistivitě, které jsou odděleny vertikálním rozhraním. Zde mám patrně nejzávažnější
připomínku.  Veličina  R'  ve  vzorci  (11.1)  odpovídá  vzdálenosti  potenciálové  elektrody  od
zrcadlového obrazu proudové elektrody podle roviny rozhraní bloků. Vzorec (11.5) ovšem platí
pouze v případě, že pracujeme v takovém souřadném systému, ve kterém je osa x kolmá na toto
rozhraní. Pokud jsou však osy x,y zavedeny ve směrech SJ a VZ (11.1, druhý odstavec), podle



obr. 44 je rozhraní spíše paralelní s osou  x.  Otázkou tedy je,  zda ve výpočtu potenciálových
skoků podle  (11.1)  byla  vzata  v  úvahu orientace  rozhraní  -  pak  jsou  výsledky správně,  ale
v popisu metody tato informace chybí, nebo zda je předložený výpočet chybný, i když celkem
snadno opravitelný (např. do prezentace při obhajobě).

Celkově má práce velmi dobrou formální úroveň s minimem překlepů a formulačních
chyb.  Odborná  úroveň  je  velmi  dobrá,  autor  prokázal  schopnost  samostatně  pracovat
s pokročilými  metodami zpracování  dat,  přímého i  obráceného modelování.  Rozsah práce je
spíše nadprůměrný. Doporučuji přijetí diplomové práce a její hodnocení známkou výborně,
pokud se autor při obhajobě vypořádá zejména s připomínkou k 11. kapitole.
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