
Posudek vedoucího diplomového projektu na diplomovou práci Bc. Radka Klanici „Magnetotelu-

rické sondování zemské kůry v oblasti se silnými prùmyslovými elektromagnetickými poruchami“ 

Předložená diplomová práce byla vypracována během pobytu Bc. Radka Klanici na Geofyzikálním 

ústavu AV ČR v období od podzimu 2014 do léta 2015 a byla zaměřena na ocenění možností využití 

silně industriálně porušených magnetotelurických dat ze západočeské seismoaktivní oblasti pro 

modelování a interpretaci hlubší geologické stavby oblasti. 

Magnetotelurická metoda má teoreticky dvě přednosti. Za prvé může poskytovat informaci o 

elektrické vodivosti v Zemi do velkých hloubek díky použití dostatečně dlouhoperiodických variací 

přirozeného elektromagnetického pole Země. Za druhé pak dovoluje, v důsledku skin-efektu, 

provádět hloubkově selektivní sondáže, jež omezují nejednoznačnost při modelování elektrické 

vodivosti v hloubce. Fyzikálním limitem pro elektromagnetické sondáže je difúzní charakter pole pro 

nízké frekvence, který vede k rychlému poklesu rozlišovací schopnosti metody s rostoucí periodou, 

tedy pro větší hloubky.  

Zdaleka největším nebezpečím pro magnetotelurické sondáže je ovšem téměř všudypřítomný 

elektromagnetický šum, zejména poruchy civilizačního původu. Velké poruchy industriálního původu 

jsou typicky obtížně statisticky popsatelné a jejich přítomnost v časových záznamech vede 

k podstatnému narušení předpokladů i výsledků standardních statistických metod zpracování 

magnetotelurických dat. Nadějí na získání použitelných dat pro geofyzikální modelování je v takovém 

případě pouze inspekce časových řad z hlediska přítomnosti typických poruchových vzorců, pokus o 

clusterizaci výsledků statistické analýzy dat podle primárních zdrojů pole či pokus o vývoj ad hoc 

metod na čištění časových řad pro specifické měření. Obsahem předložené diplomové práce je 

rozbor a testování několika již dříve v literatuře navržených postupů pro eliminaci významných 

poruch v magnetotelurických datech, a to na několika vzorcích silně šumově kontaminovaných dat, 

získaných během tří kampaní Geofyzikálního ústavu v západočeské seismoaktivní oblasti v letech 

2001, 2002 a 2008.  

Po krátkém motivačním úvodu uvádí diplomant přehledně základy teorie magnetotelurické metody i 

principů její interpretace ve vztahu k horninovému prostředí. Podrobnější expozice problematiky 

experimentálního sběru magnetotelurických dat a jejich statistického zpracování, standardního i 

pokročilého, již vytváří teoretické pozadí pro vlastní analýzy porušených dat v dalších částech práce. 

Vzhledem k pozdější autorově zkušenosti se silně porušenými signály by v této části mohlo být 

naznačeno, za jakých podmínek a z jakých příčin i nejsilnější robustní statistické metody analýzy 

magnetotelurických dat v praxi selhávají. 

V následující kapitole práce, nazvané „Západočeská seismoaktivní oblast“, je prezentován poměrně 

detailní geologický popis zájmové oblasti analyzovaných magnetotelurických měření. 

Dokumentovány jsou též četné geofyzikální výzkumy, které v oblasti proběhly, a jejich interpretace. 

S ohledem na elektrický výzkum již tato rešerše ukazuje, že industriální šum je v celé oblasti 

významným limitem pro sondáže přirozeným polem do větších hloubek a že spolehlivost interpretací 

je vyšší u měření s umělým zdrojem či zdrojem ve vrtu (KTB). 

Další část práce prezentuje vlastní autorovy výsledky analýzy magnetotelurických dat ze západočeské 

oblasti. K analýze použil autor dva soubory dat, jeden z r. 2001, kdy všechna měření probíhala pouze 

v západních Čechách, a druhý z r. 2002, kdy byla jedna stanice umístěna na jižní Moravě v relativně 



šumově příznivějších podmínkách jako stanice referenční. Surové časové řady včetně typických 

poruchových projevů jsou ilustrovány v kapitole „Data“, kde jsou rovněž prezentovány výsledky 

standardního robustního zpracování pomocí dostupných programových balíků Mapros fy Metronix a 

EMTF autorů G. Egberta a M. Eisela. Je zřejmé, že pro periody typicky nad 0.1 s jsou křivky umělého 

původu bez ohledu na to, jaká metoda zpracování se použije. Návrat k normálním hodnotám odporů 

je pozorován až pro periody nad 100 s, kde je však již poměrně málo dat ke zpracování. Ani vzdálená 

reference zlepšení dat nepomáhá, hlavně v důsledku silných poruch v telurických datech na lokálních 

stanicích v západočeské oblasti. V této kapitole bych upozornil na některé nekonzistence v obrázcích: 

(i) Průběhy nekalibrovaných magnetických výstupů na obr. 13, 14, 17, 18 by bylo správnější uvádět 

v mV (tak jsou registrovány) spíše než v nT a (ii) odporové a fázové křivky na obr. 15, 16, 19, 20 by 

bylo lepší prezentovat v osách stejného rozsahu a u fází s hlavním intervalem 90°. Autor sám 

naprogramoval výpočet spektrogramů magnetotelurických parametrů v závislosti na čase, které 

ilustrují kvalitu a konzistenci signálu v čase. Předpokládám, že vynášeny jsou logaritmy zdánlivých 

odporů v závislosti na frekvenci a čase, a ne odpory samotné (viz prvá věta kap. 7.3.1)? 

V kapitolách 8 a 9 zaprogramoval autor samostatně dva publikované postupy pro detekci a eliminaci 

šumu z magnetotelurických dat. Jelikož poruchy v analyzovaných datech jsou často impulsní povahy, 

byl prvý použitý přístup založen na detekci a elimaci výskoků v datech pomocí Wienerovy filtrace, 

v níž jako „neporušený“ signál byl užit signál ze simultánní referenční stanice na jižní Moravě. 

Naprogramování algoritmu je poměrně náročné, a v důsledku nutnosti volby série empirických 

parametrů je náročné i ladění algoritmu. To se nakonec odrazilo v poněkud „přetechnizovaném“ 

popisu metody v samotné práci. Faktem je, že ani po aplikaci této metody nedošlo k výraznějšímu 

zlepšení dat, zejména pro periody s nejsilnějším umělým rušením. Lze diskutovat, zda v tomto oboru 

je vůbec použitelná představa impulsních poruch jako jednotlivých výskoků, či zda je nutné použít 

zřejmě lepšího modelu impulsu jako přechodového jevu (pro který ovšem žádná dostatečně 

přístupná metoda jeho hromadné eliminace není rozvinuta). Otázkou rovněž je, zda je samotná 

referenční stanice v tomto oboru period dostatečně „klidná“, aby mohla splnit svoji úlohu 

neporušené reference pro náhradu porušeného lokálního signálu? 

V kapitole 9 byla pak testována jiná metoda identifikace a eliminace šumu, založená na vizuální 

inspekci dat, zpracovaných v krátkých oknech podél časové osy. Idea metody je, že různé 

magnetotelurické parametry od různých zdrojů, přirozených či umělých, se rozloží do separovaných 

clusterů a data porušená tak bude možno eliminovat. Časové rozvoje magnetotelurických parametrů 

v autorových datech evidentně ukazují variace, které svědčí o změnách zdrojových signálů. 

Clusterizace v relevantních parametrech (impedance) ovšem patrná není v žádném oboru period, což 

evidentně svědčí o překrývání spekter přirozeného signálu a poruch v celých magnetotelurických 

záznamech. 

Přes značné úsilí při realizaci svrchu uvedených metod se bohužel nepodařilo výrazněji vylepšit 

magnetotelurické křivky v periodách nad 0.1 s, evidentně v důsledku příliš silné a permanentní 

kontaminace dat civilizačním šumem. V kapitole 10, „Inverzní úloha“, proto autor přistoupil 

k modelování pouze krátkoperiodických dat, což pochopitelně podstatně omezilo hloubkový dosah 

sondáže. Pro odhad elektrické vodivosti použil standardní linearizační inverzní metody REBOCC a 

metodu nelineárních sdružených gradientů. Před vlastní inverzí provedl elektrickou směrovou 

analýzu dat, která potvrdila, že poměrně nízká anizotropie dat ve všech směrech dovoluje jejich 

přibližné modelování ve směru „umělého“ profilu s azimutem N140°E, který není v souladu s N-S 



geologickým trendem v oblasti. Z řady modelů, získaných s různými parametry inverze, byl nakonec 

zvolen model se společnými reprezentativními rysy struktury a byl proveden pokus o jeho 

geologickou interpretaci. V této kapitole poněkud postrádám vysvětlení smyslu inverze 

magnetotelurických dat, „occamovskéhoho přístupu“ k inverzní úloze a role „misfitu“ a regularizace u 

špatně podmíněných úloh. U finálního modelu (obr. 42) je interpretace do hloubek až 6 km zřejmě 

nereálná, při maximálních použitelných periodách 0.1 s a odporech v řádu stovek m nejsou 

průnikové hloubky větší než asi 3 km. 

V kapitole 11, „Polarizační analýza“, navázal autor na svoji bakalářskou práci. Problém vycházel 

z představy, že samotné impulsní poruchy, které jsou jasně viditelné a korelované na vzdálenostech 

větších než 10 km, by mohly být použity pro ocenění vodivostní struktury v oblasti do větších hloubek 

než co dovolují samotná elektromagnetická data v rámci magnetotelurického modelu. Rozšířený 

model se stejnosměrnou dipólovou aproximací impulsních poruch a jednoduchým kontaktem dvou 

homogenních čtvrtprostorů ovšem ukázal, že uvážení i jen jednoduché nehomogenity prostředí 

extrémně zvyšuje nejednoznačnost lokalizace zdroje z magnetotelurických signálů, pozorovaných 

pouze na dvou stanicích. Realistické použití impulsních poruch jako primárního pole pro elektrickou 

sondáž by tak vyžadovalo buď přesnou znalost polohy zdrojů poruchového pole, anebo simultání 

telurická měření ve výrazně větším počtu stanic. 

Celkově představuje předložená práce aplikaci poměrně rozsáhlého souboru metod na analýzu silně 

industriálně porušených dat ze západočeské seismoaktivní oblasti. Přes použití různých přístupů, 

spojených s náročnou programátorskou a vyhodnocovací činností, je zřejmé, že stupeň porušenosti 

magnetotelurických dat neumožňuje v této oblasti posunout hloubkový dosah magnetoteluriky nad 

limit předchozích měření. Návrat k více než 10 let starým datům je však zajímavý z hlediska právě 

zahajovaného magnetotelurického experimentu EMERES v západních Čechách (v rámci ICDP 

realizováno GFZ Potsdam), který pro zlepšení zpracování předpokládá využití velmi vzdálené klidné 

referenční stanice v severovýchodním Německu. 

R. Klanica v předložené diplomové práci osvědčil dobré zvládnutí principů magnetotelurické metody 

a zpracování magnetotelurických dat. Vytvořil soubor originálních programů a matlabovských skriptů, 

které mají obecné použití při redakci magnetotelurických dat, přestože možná nedokázaly zvládnout 

silně zašuměná data ze západních Čech. Zajímavé a s dřívějšími experimenty konzistentní výsledky 

byly získány i při modelování a interpretaci dat z krátkoperiodického audiomagnetotelurického 

pásma. Doporučuji uznat předloženou práci Bc. R. Klanici jako práci diplomovou a navrhuji ji, za 

předpokladu zdárné obhajoby, klasifikovat stupněm výborně. 

V Praze 3. 9. 2015 

 

RNDr. Josef Pek, CSc. 

 


