
doc. Jan Vilhelm, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky 

Přírodovědecká fakulta UK v Praze 

Vyjádření vedoucího práce 

k diplomové práci Bc. Zuzany Mokré „Konstrukce rychlostních řezů v seismickém průzkumu“ 

Téma diplomové práce bylo vypsáno v roce 2013. Pro konkrétní zpracování byla vybrána data 
z měření v lokalitě Koněprusy, které proběhlo počátkem roku 2014 a jehož se diplomantka osobně 
zúčastnila.  

Náplní práce je zpracování seismického refrakčního měření a zejména srovnání několika 
interpretačních postupů, které vycházejí z odlišných modelů mělkého seismického prostředí. Za 
nejzajímavější považuji analýzu srovnání rychlostního řezu získaného tomografií z povrchu 
s postupem konstrukce rychlostního řezu z dvojic vstřícných hodochron za předpokladu 
platnosti lineárního rychlostního zákona. Domnívám se, že taková analýza doposud realizována 
nebyla. Vedle toho se práce zabývá vlastnostmi dynamické penetrační soupravy jako zdroje 
seismických vln. I tuto část lze považovat za originální.  

Z osobních důvodů Bc. Mokré se příprava diplomové práce značně protáhla a k jejímu vypracování 
došlo v převážné míře až v období květen až červenec 2016. Za předloženou prací se skrývá značné 
množství práce, které ovšem není vždy z konečného textu vidět. Je to hlavně proto, že v konečné fázi 
sepisování textu se posluchačka dostala do značné časové tísně, a proto jsou některé pasáže 
formulovány poměrně stručně a ne všechny výsledky zpracování se dostaly do konečné podoby 
diplomové práce. Z časových důvodů došlo k tomu, že jsem nedostal podanou práci jako celek ke 
kontrole před jejím odevzdáním. V práci se proto vyskytují některé nedostatky, které by jinak nebylo 
obtížné korigovat.   

Moje komunikace s Bc. Mokrou probíhala převážně formou konzultací, v menší míře po emailu. 
Pozitivně oceňuji to, že posluchačka na konzultace přicházela dobře připravená, s konkrétními 
dotazy, které měla podložené předchozí prací s daty a vlastním studiem problematiky. Sama 
iniciativně přicházela se zajímavými myšlenkami na způsob zpracování dat a jejich interpretaci. Na 
práci pracovala samostatně s využitím poměrně široké škály postupů, metod, počítačových programů 
ale i vlastních skriptů programovacího prostředí MATLAB.  

Celkově lze konstatovat, že cíl práce i požadavky, kladené na diplomové práce, byly splněny. 

V Praze dne 19.8.2016 

Jan Vilhelm 

 


