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Bc. Martina Labutu jsem poznal v r. 2016, kdy začal navštěvovat mou přednášku na 
Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Během účasti na dalších přednáškách na 
MFF UK ho zaujalo modelování reálných záznamů větších zemětřesení, a tak jsem mu navrhl 
téma diplomové práce týkající se určování momentových tenzorů pomocí inverze kompletních 
vlnových obrazů. Pro tento účel si rychle osvojil práci se softwarovým balíkem Isola, se kterým 
ho seznámil jeden z jeho autorů prof. Jiří Zahradník z MFF UK. Jako konkrétní aplikace byla 
zvolena zemětřesná série v centrální Itálii z roku 2016. Martin se naučil samostatně stahovat 
a zpracovávat akcelerogramy z italského repozitáře Itaca a provádět inverzi jak na bodový 
zdroj, tak na vícenásobný v případě použití záznamů do vyšších frekvencí. Aplikaci provedl na 
11 jevů o Mw>4,5. Získané výsledky jsou vysoce relevantní a zpřesňují agenturní řešení 
určovaná s menší přesností ze vzdálenějších stanic. Samotné sepisování diplomové práce 
Martin provedl plně samostatně s tím, že v textu uplatnil i své znalosti z Přírodovědecké 
fakulty UK při popisu tektonofyzikální situace studované oblasti, kterou si samostatně 
nastudoval. Nicméně se na práci projevil částečně negativně krátký čas, který Martin věnoval 
jejímu sepsání. Například obrázky k jednotlivým analyzovaným jevům byly v rámci úspory času 
vytvořeny jako kompozice vybraných výstupů ze softwaru Isola. Výsledky by si zasloužily 
zevrubnější rozbor a závěry mohly být formulovány s větším, například tektonofyzikálním 
přesahem. Nicméně si i přesto myslím, že předložená diplomová dostatečně demonstruje, jak 
dobrý cit pro data a jejich modelování Martin během svého studia nabyl a jak díky tomu získal 
velké množství zajímavých výsledků. Dle mého názoru si proto diplomová práce zaslouží 
hodnocení stupněm velmi dobře. 
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