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Konstrukce rychlostních řezů v seismickém průzkumu

Předložená diplomová práce srovnává různé metody  konstrukce rychlostních řezů z dat
mělké seismiky. Konkrétně se jedná o metodu t0, metodu nazývanou „obecná inverze“, seis-
mickou tomografii z povrchu a konstrukci rychlostního řezu ze vstřícných hodochron v gra-
dientovém prostředí s lineárním nárůstem rychlostí s hloubkou.

Dalším cílem práce bylo ověřit možnost použití dynamické penetrace jakožto seismického
zdroje.

Co se týče vedlejšího cíle práce (použití penetrace jakožto zdroje), studentka ukázala, že
použití je principiálně možné. Bylo by sice potřeba vyřešit ještě některé detaily (například spí-
nání seismické aparatury při úderu), ale velkou výhodou by byla lepší opakovatelnost úderů
(ve srovnání s tradičním kladivem) a lepší zastoupení vyšších frekvencí v signálu. Nevýhodou
je pak obtížnější manipulace a vyšší provozní náklady (opět ve srovnání s kladivem).

Hlavní cíl práce, tedy srovnání jednotlivých metod konstrukce rozhraní se dle mého názoru
povedl. Velmi zajímavé je srovnání tomografie s výpočtem ze vstřícných hodochron. Výpočet
ze vstřícných hodochron mi přijde lepší než výsledek tomografie (což může být dáno i volbou
parametrů tomografie – viz dále) a myslím, že by byla velká šance na publikaci srovnání v od-
borném časopise (zvláště pokud by součástí byl i použitelný software).

K vlastní práci mám několik dotazů a připomínek:
1. Na metráži 25,5 bylo pozorováno velké zanoření penetrace (ve srovnání s dalšími místy

profilu), nicméně na rychlostních řezech není pozorován žádný výrazný pokles rychlostí
ani hloubek podloží. Jak si to vysvětlujete?

2. Metoda t0 – byla provedena oprava na gradient (sbíhavost hodochron)? Pokud nikoliv,
může to mít za následek zvýšení hloubek rozhraní uprostřed profilu. Totéž platí i pro
metodu obecné inverze, kde je deprese uprostřed profilu skutečně výrazná.

3. Metoda obecné inverze – autorka uvádí, že pro tuto metodu nebyly použity přístřely,
průběh  vrstev  by  tedy  neměl  být  kreslen  až  do  krajů  profilu.  Autorka  dále  uvádí
(str. 19), že ze dvou modelů odpovídá geologické představě více model s výrazně větší
RMS chybou (téměř dvojnásobnou). Není tedy vhodný čas na změnu geologické před-
stavy o lokalitě?

4. Seismická tomografie. Z prezentovaných výsledků se zdá, že byl při výpočtu vynucen
nárůst rychlostí  s hloubkou což příliš neodpovídá ani geologické představě (horniny
málokdy  zvětrávají  pravidelně  a homogenně)  ani  výsledkům  získaným  zpracováním
vstřícných hodochron. Myslím, že pokud by tato možnost nebyla zvolena, výsledky to-
mografie by mohly více odpovídat (například zobrazení vrstvy břidlic v podloží diaba-
sů). Rovněž uváděný počet iterací (510!) úplně neodpovídá běžně přijímaným snahám
o co nejnižší počet iterací kvůli stabilitě výpočtu (byť záleží na konkrétních paramet-
rech výpočtu a míře změny výchozího modelu v každé iteraci). Také by bylo vhodné ne-
zobrazovat v tomografickém modelu jeho špatně určené části (s malým nebo žádným
pokrytím seismickými paprsky).

5. Zobrazení okamžitých frekvencí na str. 27 a 32 – výrazný (a oříznutý) pík ve frekven-
cích kladiva a menší hloubky zanoření penetrace budí představu, že kladivo a menší
hloubka penetrace jsou lepší, což autorka ale v textu vyvrací. Prosím tedy o vysvětlení.

6. Práce obsahuje některé části (odstavce, věty), které zřejmě byly určeny k odstranění či
sloužily jako poznámky pro další práci, nicméně nepozorností autorky v práci zůstaly.
Bohužel to kazí jinak celkově dobrý dojem z celé práce.



Závěrem shrnuji své hodnocení předložené práce takto:

Autorka splnila zadání formulované v úvodu práce a práce splňuje formální požadavky (pří-
tomnost rešeršní části, správné používání citací, použití cizojazyčných zdrojů, atd.). Práci tedy
doporučuji k obhajobě.
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