
                                                                           

Cena Seismik 2014 
Seismik s.r.o., Kubišova 8, Praha 8, www.seismik.cz 

Medicomp s.r.o., Prouskova 1724,www.careermarket.cz 

 
Cena Seismik 2014 
 
13. 11. 2014 Ve středu 12. 11. 2014 byla opět udělena Cena Seismik za nejlepší studentskou 
práci v teoretické a užité geofyzice. Vítězově jsou z Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy. 
 
Do soutěže se na ukončený akademický rok 2013-14 přihlásilo 10 studentů a studentek se 
čtyřmi diplomovými a šesti bakalářskými pracemi. Přihlášky pocházely převážně z pražské 
Univerzity Karlovy a brněnské Masarykovy univerzity.  
 
Předložené práce hodnotila expertní skupina, složená ze zástupců sponzora a akademiků. Na 
základě jejich srovnání se porota shodla na následujícím pořadí: 
 
1. místo v kategorii Diplomová práce získal Mgr. Martin Mityska za práci „Rozložení zdrojů 
šumu zaznamenaných stanicemi sítě WEBNET a rychlostní model šíření S-vln ve svrchní 
kůře seismoaktivní oblasti západních Čech získaný na základě seismické interferometrie“. 
 
Výherci v kategorii Bakalářská práce byli dva: 
Bc. Martin Mazanec za práci „Podklady k sestavení magnetometru z uhlíkových nanotrubiček 
pro geologické účely“  
a Bc. Žaneta Novotná za práci „ Vyhledávání a průzkum historického zdiva geofyzikálními 
metodami“.  
 
Mimo soutěž se rozhodl sponzor soutěže udělit ještě Čestné uznání Mgr. Tomáši Belovovi za 
diplomovou práci „Časozberný monitoring aktívnych svahových deformácií pomocou 
elektrickej odporovej tomografie“. 
 
Podle slov ředitele společnosti, Mgr. Leo Eisnera, Ph.D.“se v letošním ročníku sešly kvalitní 
práce v takto úzce zaměřeném oboru. Prezentace vítězů potvrdily, že byli vybráni ti správní. 
A to nejen díky zpracování tématu. Zejména tím, že jako studenti byli schopni uznat, že práce 
nemusí mít konkrétní výstupy a mnohdy i zvolená metoda nepřináší očekávaný výsledek“.  
 
Aktuálně ukončený ročník navazoval na zkušenosti z předchozích let, kdy výhrou v soutěži 
bylo stipendium pro vybraného studenta bakalářského oboru na celý školní rok. Avšak 
sponzor soutěže, pražská firma Seismik s.r.o., se rozhodl pozměnit strukturu a odměnit za 
práci studenty jak bakalářského, tak magisterského studia. Organizátorem soutěže byl portál 
www.careermarket.cz.  
 
 
V Turnově, 13.11.2014 
Za správnost: Karolina Šolcová, tel. 607 559 129 
 
 


