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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a 
do jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny):  
Hlavním cílem předložené bakalářské práce je podrobná charakteristika geologických a 
hydrogeologických poměrů oblasti chebské pánve a národní přírodní rezervace Soos. Hlavní 
cíl práce byl naplněn. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich 
diskutování, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh apod.): 
 
Předkládaná bakalářská práce „Geologie chebské pánve a národní přírodní rezervace Soos“, 
je kompilačního charakteru (vychází ze 33 řádně citovaných „papírových“ zdrojů a 7 
internetových zdrojů), má 59 stran textu a je členěna do pěti kapitol. Obsahově lze práce 
rozdělit na dva velké celky, kde první z nich pojednává o geologické charakteristice širší 
oblasti chebské pánve a podrobně za použití relativně nové literatury představuje nejprve 
geologickou stavbu Saxothuringika a následně zmíněnou chebskou pánve, jejíž geologická 
charakteristika je doplněna o stratigrafická, paleontologická a hydrogeologická data. Druhá 
část se podobně zabývá geologickou a hydrogeologickou specifičností národní přírodní 
rezervace SOOS doplněnou o popis flory, fauny a instalovanou naučnou stezku. Poslední 
doplňující partie je věnována charakteristice, Soosu blízké, národní přírodní památky Komorní 
hůrka, která je zde charakterizována nejen v geologickém, botanického a zoologického 
kontextu, ale je v práci zmiňován i zásadní historický, resp. historicko-geologické aspekt 
v řešení sporu mezi tzv. plutonisty a neptunisty z počátků 19. století. 

 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru 
použité literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková 
grafická úprava, přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, 
úroveň kvality tabulek, grafů, obrázků a příloh apod.): 
 
Práce má nadstandardní úroveň v oblasti formálních náležitostí s minimem gramatických 
chyb, obsahuje všechny nezbytné kapitoly a má předepsaný rozsah. Grafická stránka práce je 
dostatečná a výběr dokumentačních a doplňujících obrázků a vesměs autorských fotografií je 
obsahově a proporčně adekvátní. 
 



4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍHO (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, 
možný přínos pro praxi, publikovatelnost apod.): 
 
Předložená bakalářská práce působí vyzrálým dojmem a dokládá osobní angažovanost 
autorky v charakterizované oblasti svého bydliště, tedy širšího okolí Chebu.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ  
 
Bez otázek a připomínek. 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, 
velmi dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
Předkládanou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě bez výhrad. 
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