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Předložená práce se zabýváproblematikou vztahů deskové tektoniky a s ní spojené seismické
aktivity, metodikou sfudia zemětřesení a současnými možnostmi ochrany pred jeho nas1edky.
Jako pffklad uvádí ničivézemětřesení, vzniklé v Indickém oceiínu v blízkósti ňdonéského osfrova Sumatra dne26.12.2004 .
Práce obsahuje stručný úvod, dále pak tři kapitoly zabyvajícíse obecně deskovou tektonikou
a zemětřesnými jevy' které v souvislosti s ní vznikají, měřením intenzity zemětřesení ajeho
klasifikací a moŽnostmi predikce a ochrany před jeho účinky.Tyto kapitoly jsou přehledně
ryracovány podle novějšíliteratury a zaměřeny hlavně na problematiku vln tsunami. Čt'.,ru
kapitola popisuje seismologické podmínky v okolí Sumafiry a konkrétně zemětřesení z26.|2.
2004. Práci ukončuje stručný závěr a seznam literatury.
V texfu jsou uvedeny téměř všechny podstatné charakteristiky popisovaných jevů, s výjimkou
ávislosti rychlosti šířenívln tsunami na hloubce moře. Autorka vytrŽila pro svoji práói
znaěný počet publikací a věnovala jejímu sepsiínívelkou péči.Nevyhnula se vsak nekteryim
drobným chybám, vyplývajícímďejmě z nedostatku zkušinosti práce s odborn;imi texty.
Jedná se např. o tvrzeď, že zeměňeseď z prosince 2004 je jed.'ou největších přírodníóh
katastrof ( správně: v poslední době ). Termín ..kopírování'; str.4, "odsi. t.2 niní
vhodný.
1
)
vznik ocerínické pánve za ostrovními oblouky vyžaduje delšídobu a obecníse vŽdy
neprojevuje - v oblasti sumatriínského zemětřesení se zde nachází šelf. vztahpro magnitudo
na str.10 měl být uveden na samostatném řádku. Na str. 12 nejsou zmíněny studie o piedikci
zemětřesení z oblasti zlomu San Andreas,týkajicí se použitíněkterých geofyziká|níčh metod.
Podle obr. 12 (str. 15) a obr.15 ( str.l8 ) se epicentrum zemětřesení nu"iáoímimo vlastní
llir|451 Sundského pffkopu (str.13). obr. 14 neodpovídá přesně
odpovídajícímvysvětlivkránr.
Rychlost vln tsunami ||25 km/hod (zemětřesení u ostrova Krakátau, .t.-tl; sě mi
zdá
nepravděpodobná. Vzdálenostmeziposledním řádkem textu na striínce a jejím
očíslovríním
má být větší neŽ je na str. 4 a |4. V práci lze na|én.hkéněkolik menších.týi'ti.ty"h
chyb,
na které jsem autorku upozornil.
Zmíněné drobné chyby nemají zasadru vliv na kvalitu práce, která svědčío znaěném
úsilí
autorky při jejím sestavování. PředloŽenápráce plně vyhovuj e požadavkům kladeným na
bakalařské práce a klasifikuji ji sfupněm vybomě.
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