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Zemětřesení Mw 9.0 Tohoku-Oki z 11. 3. 2011 v kontextu tektonické stavby 
oblasti Honshú a dlouhodobé zemětřesné činnosti 
 
Práce se zabývá seismicitou a tektonickou stavbou oblasti, kde došlo v roce 2011 k 
velkému zemětřesení s magnitudem 9.0. Letos na jaře jsme si připomínali 5 let od 
tohoto důležitého zemětřesení. Diplomová práce podle mého názoru přichází právě 
včas, aby mohla s odstupem zhodnotit seismicitu před zemětřesením a změny, které 
nastaly po něm. Jako vstupní data byla použita veřejně dostupná databáze ISC. 
Hlavní metodou je grafické znázornění hypocenter zemětřesení pro různá období a 
jejich přiřazení k aktivním tektonickým strukturám. 
 
V kapitole 2 jsou uvedena základní fakta o zemětřesení Tohoku a jsou také 
vysvětleny základní seismologické pojmy, které se používají v dalších kapitolách. 
Tato kapitola je zpracována přehledně a srozumitelně, i když možná až příliš stručně. 
Například v odstavci o magnitudu by mohlo být zmíněno, že se v tomto případě 
používá momentové magnitudo. Stručnost je příčinou také jistých nepřesností. 
Například tvrzení že „Zemětřesení postihují jen asi 1/10 zemského povrchu“ by se mělo 
doplnit údajem, jak silné zemětřesení máme na mysli a o jak dlouhém časovém 
období hovoříme. Dále je v této kapitole popsána geologická a tektonická situace, 
která je zpracována přiměřeně podrobně a výstižně. 
 
Kapitola 3 je věnována popisu použitých dat a vysvětlení metodiky jejich zpracování. 
Tato část svědčí o tom, že autorka zvládla postup získávání dat ze seismologických 
databází a také správně pochopila jak používat tato data (například s přihlédnutím k 
jejich časové nehomogenitě). 
 
V kapitole 4 je nejprve popsána mělká seismická aktivita před zemětřesením, která je 
rozdělena do osmi zón. Dále je zde popsáno, jak probíhala dotřesová aktivita (necelé 
4 měsíce po zemětřesení do 30.6.2011). Na konci kapitoly je pak popsána seismická 
aktivita od 1.7.2011 do 31.3.2013. Zde je podle mého názoru škoda, že se 
nepodařilo zpracovat data až do současnosti. Myslím, že při zvýšeném úsilí by bylo 
možno získat i data za poslední 3 roky. 
 
V kapitole 5 je proveden stejný rozbor jako v kapitole 4, ale též pro hlubší 
zemětřesení ve Wadati-Benioffově zóně Pacifické litosférické desky. Tato kapitola 
obsahuje nejzajímavější výsledek, kdy se podařilo identifikovat dvě oblasti se 
sníženou seismicitou na okrajích segmentu zlomu, který byl při zemětřesení oživen. 
Opět je zde škoda, že se nepodařilo zpracovat seismicitu až do současnosti, ale 
pouze do 31.3.2013.  
 
V závěru (kapitola 6) je formulováno několik poznatků, které vyplývají z 
časoprostorové analýzy. Za nejzajímavější z nich považuji objev dvou úzkých 
aseismických pásů na okrajích oživeného segmentu zlomu. 
 
Celkové hodnocení: Práce je napsána přehledně a srozumitelně a svědčí o tom, že 
se autorka s problematikou podrobně seznámila. Uvedené obrázky nám dávají 
dobrou představu o seismicitě v oblasti a její návaznosti na tektonickou stavbu. Je 



třeba ocenit, že se autorka věnovala náročné problematice, která je v centru 
pozornosti mnoha seismologů a má i praktický význam pro odhad seismického 
ohrožení. Klady této práce jednoznačně převažují, nicméně dovolím si upozornit i na 
jednu její slabinu: V práci je zcela opominuto statistické zpracování, které je podle 
mého názoru základním předpokladem hlubšího poznání. Například by bylo velmi 
snadné (a přitom přínosné) zkonstruovat Gutenberg-Richterovo četnostní rozdělení 
magnitud pozorovaných zemětřesení a sledovat vývoj parametru b (směrnice v tomto 
grafu) na čase. Existuje celá řada statistických metod, které se v podobných studiích 
využívají. 
Další výhradu mám k uvedené literatuře. I když chápu, že nebylo možné prostudovat 
velmi rozsáhlou literaturu, která se týká zemětřesení Tohoku, chybí mi v literatuře 
speciální číslo časopisu Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 103, No. 2B, 
pp. 1165–1170, May 2013, doi: 10.1785/0120130001, které shrnuje nejvýznamější 
poznatky o tomto zemětřesení.  
 
Mám také několik formálních připomínek: 
1) Reference v kapitole 7 jsou uvedeny v nestandardním formátu s pomlčkou na 
začátku, to mi nepřipadá vhodné. 
2) Název japonského ostrova Honšú je v diplomové práci psán Honshú, je to i v 
názvu práce. Dal bych přednost českému tvaru Honšú nebo anglickému tvaru 
Honshu. 
3) V abstraktu je „to identity“  namísto slovesa „to identify“.  
 
Práci navrhuji hodnotit známkou 1 až 2 podle průběhu obhajoby. 
 
 
 
 
V Praze 29.8.2016 
 
         RNDr. Jiří Málek, Ph.D. 
 


