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Práce se zabývá stanovením charakteru a hloubky Moho v oblasti západních Čech. Používají se 
přitom seismogramy z německých stanic, které zaznamenaly rojová zeměřesení z oblasti Nového 
Kostela v letech 2000 a 2008. Metodika byla převzata z práce Hrubcová et al., 2013, kde byl podobný 
výpočet proveden na základě českých stanic, které se nacházely v menších vzdálenostech od 
epicentra. Dosažené výsledky jsou v souladu s předcházejícími studiemi a rozšiřují znalosti o rozhraní 
Moho směrem od našich hranic do Německa. 
 
Autor podle mého názoru prokázal ve své práci výbornou znalost problematiky seismických rojů v 
západních Čechách a osvojil si metodiku zkoumání rozhraní Moho na základě seismogramů od těchto 
lokálních zemětřesení. Dokázal provést výpočty podle této metodiky a úspěšně se vypořádal s 
problémy, které přinesla aplikace metodiky na vzdálenější stanice s vyšším šumem (než je tomu u 
bližších stanic) a s nižším vzorkováním. Vysoce oceňuji formální stránku diplomové práce. Je napsána 
s velkou pečlivostí, je výborně strukturována a tvoří ucelený výklad. Je napsána výbornou angličtinou. 
K textu mám následující připomínky, které je však třeba brát spíše jako doporučení v další práci než 
jako kritiku samotné diplomové práce:   
 
str. 11 Model Málek et al. 2005 byl gradientový. Převod do vrstevnatého modelu, který je v práci 
použitý, mu příliš neodpovídá. Myslím, že by bylo do budoucna vhodné používat původní gradientový 
model, do kterého by se přidala rozhraní, která byla od roku 2005 v kůře identifikována. 
 
obr. 8b Rojová zemětřesení následují často velmi těsně po sobě. Pokud je mezi nimi alespoň několik 
sekund, lze je snadno rozpoznat (jak je tomu na obr.8b), ale často jsou časové rozdíly mezi jevy 
menší než S-P a pak je identifikace fází velmi obtížná. Byla tato „dvojitá” zemětřesení ze 
zpracovaného souboru vyloučena? 
 
obr. 9b Několik stop na tomto obrázku špatně koreluje s ostatními. Nebylo by lépe je vyloučit? 
  
obr.11 Zde by bylo dobré doplnit také úhly dopadu pro PmS a SmP. V práci se dále pracuje jen s 
vlnou PmS, ale vůbec se nepracuje s vlnou SmP. Možná by bylo užitečné spočítat teoretické 
koeficienty odrazu pro uvažované vlny. To by mohlo v kombinaci s vyzařovací charakteristikou 
vysvětlit, proč jsou některé vlny pozorovatelné a jiné nejsou.  
 
Kap.4 
Při inverzi se měnila rychlost jen ve zdrojové oblasti nebo v celém modelu? Pokud jen ve zdrojové 
oblasti, není pak již tento model striktně vzato 1-D a mělo by se s ním jinak pracovat. I když to zřejmě 
nemá žádný vliv na výsledky, toto by zasloužilo podrobnější komentář. 
 
Předložená diplomová práce podle mého názoru splňuje všechny požadavky a doporučuji ji k 
obhajobě. 
 
 
 
V Praze 29.srpna 2017 
 
        ________________________ 
              RNDr. Jiří Málek, Ph.D.  
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