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- uvádím všechny překlepy a chyby, které se v práci vyskytují
 titulní strana – špatně uvedený titul vedoucího bakalářské práce místo RnDr.Phd. je
RnDr.,PhD
 strana 1 – špatně uvedený titul vedoucího bakalářské práce místo Rndr.PhD má být
RnDr.PhD
 strana 1 – místo „sloužila jako poděkování, za nadšení, které“ má být sloužila jako
poděkování za nadšení, které
 strana 2 – místo „kudy voda vsakuje“ má být „kudy se voda vsakuje“
 strana 2 – místo „což má za následek na prosto“ má být „což má za následek naprosto“
 strana 6 – místo „označuje tento jev jako pramenní linie“ má být „označujeme tento
jev jako pramenní linie
 strana 6 – místo „podtype tohoto pramenu“ má být „podtypem tohoto pramenu“
 strana 10 – místo „téměř jako nerostné“ má být „téměř za nerostné“
 strana 13 – místo „vyvěrá pří dně“ má být vyvěrá při dně“
 strana 14 – místo „další části odtékají systémy“ má být „další části odtékají systémem“
 strana 18 – místo „tím vyšší teploty tam nebude“ má být „tím vyšší teploty tam
nabude“
 strana 21 – místo „dále pak navazují Karlovarské zřídelní linie“ má být „dále pak
navazují na Karlovarské zřídelní linie“
 strana 21 – místo „Je to radioaktivní prostá teplice s velmi nízkou mineralizací ale s
vysokou hodnotou radioaktivity“ má být „Je to radioaktivní prostá teplice s velmi
nízkou mineralizací, ale s vysokou hodnotou radioaktivity
 strana 24 – místo „Ke vzniku gejzíru může dojít jen k několika místům na Zemi“ má
být „ ke vzniku gejzíru může dojít jen na několika místech na Zemi“
 strana 24 – místo „Voda se dostává pomocí trhlin a prasklin do hloubek okolo 2000
metrů se přichází do kontaktu s horkými horninami“ má být „Voda se dostává pomocí
trhlin a prasklin do hloubek okolo 2000 metrů, kde přichází do kontaktu s horkými
horninami
 strana 25 – místo „V této oblasti již od 14. Století“ má být „V této oblasti již od 14.
století“
 strana 27 – místo „množství vody vyvěrajících“ má být „množství vody vyvěrající“
 strana 27 – místo „Vydatnost pramene provádí pomocí měření“ má být „Vydatnost
pramene se provádí pomocí měření“
 strana 28 – místo „jílovití pískovce“ má být „jílovité pískovce“
 strana 28 – místo „rozlámaní na menší kry“ má být „rozlámání na menší kry“

