
Posudok vedúceho k bakalárskej práci “Relativní lokace zemětřesení” Zuzany
Jeschkeovej

Zuzana  Jescheová  sa  vo  svojej  práci  ”Relativní  lokace  zemětřesení”  venovala  obsiahlej
problematike lokovania zemetrasení, a to konkrétne analýze kvality vstupných dát – differenčných
časov – pre relatívne lokovacie metódy.

Práca obsahuje ako časť rešeršnú, tak i časť výzkumnú. V rešeršnej časti sa riešteľka v logickom
poradí venuje dvom základným skupinám lokačných metód – absolútnym a relatívnym, diskutuje
ich  možnosti  a  predkladá  jasné  príklady  použitia  v  praxi.  Pokračuje  veľmi  stručným popisom
spracovania seizmického signálu, hlbším popisom kroskorelácie seizmogramov a detailnej rešerši
záujmovej oblasti – západnýh Čiech od regionálnej geológie až po lokálnu tektoniku.

V časti výskumnej potom jasne a stručne definuje čomu sa venovala – porovnávaniu korelačnou
metódou zistených diferenčných časov s tými manuálne určenými. Výsledkom práce je, že časy
rozdielov príchodov P vĺn dvoch zemetrasení  určené koreláciou sa m žu zásadne líšiť  od týchǒ
reálnych  -  manuálne  určených.  Miera  odlišnosti  je  priamo  úmerná  rozdielu  magnitúd  dvojice
korelovaných  zemetrasení.  Tento  jav  je  pozorovaný  na  viacerých  staniciach  siete  WEBNET
(konkrétne štyroch). Riešiteľka vďaka analýze dát vylúčila, že by daný efekt bol spôsobený inými
faktormi. Na záver v diskusii sú jasne ukázané seizmogramy, na ktorých sa príčina – rozdielny tvar
úvodnej časti seizmogramu – dá priamo pozorovať.

Práca  obsahuje  kvalitne  spracovanú  rešeršnú  časť,  ktorá  čitateľovi  povie  všetko  potrebné,  od
definície a chýb lokácií až po všetky kroky spracovania dát vo výskumnej časti. Výskumná časť je
prehľadná, vhodne doplnená obrázkami, diskusia obsažná a záver primerane stručný. Celkovo je
práca veľmi dobre štrukturovaná. Veľkým plusom je, že som v práci nenašiel nezmysly a chybné
tvrdenia,  čo indikuje,  že riešiteľka danej problematike rozumie a vyhla sa slepému kopírovaniu
preložených statí textu z anglických publikácií.

Nepríjemným  mínusom  však  je  jazyková  stránka  práce.  Textu  by  pomohla  detailná  jazyková
korektúra.  Bez  nej  sú  niektoré  časti  v  lepšom prípade  dosť  “kostrbaté”,  niktoré  potom ťažšie
pocopiteľné, čo znižuje schopnosť čitateľa užiť si obsah.

Práca je obsahovo na výbornej úrovni, venuje sa zložitej problematike vyžadujúcej mnoho času a
štúdia.  Myslím si,  že  riešiteľka  túto  prácu  zvládla,  tomu,  o čom píše  rozumie  a  práca  je  plne
doporučiteľná k obhajobe.
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