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Předsedkyně komise zahájila obhajobu stručným představením kandidátky. Konstatovala, že komise je 
usnášeníschopná a že kandidátka splnila všechny podmínky nutné k obhajobě práce. Doc. Matyska, vedoucí 
práce, shrnul náplň dizertace, průběh prací a doporučil její přijetí. 

Kandidátka následně shrnula výsledky práce ve stručné prezentaci. Vyvinula kód pro numerické 
modelování vlastních kmitů Země a planet řešením pohybové a Poissonovy rovnice s uvážením frekvenčně 
závislého útlumu. Výsledný kód otestovala vůči existujícímu programu Mineos a aplikovala ho na tři velká 
zemětřesení (Maule z r. 2010, Tohoku z r. 2011, a Sumatra z r. 2014). Porovnání s reálnými záznamy 
zrychlení získaných z gravimetrických měření ji umožnilo upřesnit faktory kvality a parametry zdrojů 
zemětřesení. 

Oponent práce dr. Vavryčuk ve svém posudku vyzdvihl teoretické aspekty práce. Vyzdvihl to, že 
kandidátka provedla srovnávací testy svého programu oproti jiným kódům a že provedla aplikace na reálná 
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zemětřesení. Vznesené dotazy, na které kandidátka bezprostředně reagovala, se týkaly použitého 
formalismu, možnosti porovnání s analytickými nebo semianalytickými řešeními, kvalitě shody 
s programem Mineos v syntetických testech, oprávněnosti předpokladu nulové stopy momentového tenzoru 
a závislosti citlivosti dat na složky momentového tenzoru na hloubce zemětřesení. Dr. Vavryčuk vyjádřil 
spokojenost s odpověďmi kandidátky a doporučil přijetí práce. 

Druhý oponent prof. Martinec ve svém posudku vyzdvihl kvalitu předložené dizertace a velké množství 
provedené práce. Vznesené dotazy se mimo jiné týkaly porovnání vyvinuté metody vůči existujícím 
přístupům, omezení numerické implementace ve smyslu nejvyššího dosažitelného stupně rozvoje, způsobu 
zpracování naměřených časových řad a volby jejich délky. Prof. Martinec vyjádřil spokojenost s odpověďmi 
kandidátky a doporučil přijetí práce. 

Obhajoba pokračovala otázkami členů komise a hostů, kdy se dále prof. Martinec zeptal na možnost 
určení stopy momentového tenzoru, vlivu odstředivého zrychlení v použitém formalismu. Dr. Špičák se 
zeptal na možnost aplikace metody na studium Ochotského zemětřesení z r. 2013. Dr. Holota se zajímal o 
generování infrazvukových vln vlastními kmity vyvolanými velkými zemětřeseními, na což navázal doc. 
Matyska diskusí možnosti propojení výpočtů s modelováním atmosféry. Prof. Zahradník se zeptal na 
přebírání agenturních řešení a možnosti určování horizontální polohy centroidu pomocí vlastních kmitů. Dr. 
Gallovič se zeptal na vliv konečnosti seismického zdroje na vlastní kmity Země. Doc. Novotný se zajímal 
o problémy s přesností modelování fázového spektra. Dotaz dr. Šrámka se týkal pokrytí Země gravimetry a 
jejich kvalitou, na což v diskusi reagoval i ing. Pálinkáš. Dr. Šílený se zajímal o možnost zahrnutí bodové 
síly jako zdroje vlastních kmitů pro modelování sesuvů půdy a modelování koseismické deformace. Doc. 
Matyska diskutoval možnost vyjádření Greenova tenzoru pomocí vlastních funkcí. 

Následně komise pokračovala uzavřeným jednáním a hlasováním. 
 
 

 
Počet publikací: 4 (tři v mezinárodních impaktovaných časopisech, jedna ve sborníku) 
 
Výsledek hlasování: 
Počet členů s právem hlasovacím: 9 
Počet přítomných členů:  9 
Odevzdáno hlasů kladných:  9 
Odevzdáno hlasů neplatných:  0 
Odevzdáno hlasů záporných:  0 
 
Výsledek obhajoby:    X prospěla       neprospěla    
 
 
 
 

 
Předsedkyně komise: doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D. 
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