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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Cíle práce jsou obsaženy v její první kapitole (Úvod). Tyto cíle i  osnovu práce, která je uvedena v
jejím zadání, jsem porovnal  s vlastním obsahem práce. Na základě tohoto srovnání mohu
konstatovat, že autorka splnila zadání i cíle práce v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Předložená práce má stabilní strukturu geologických prací. Kapitoly mají vzájemnou návaznost.
Jejich obsah i rozsah odpovídá základním požadavkům kladeným na bakalářské práce. Osobně bych
rozšířil část věnovanou sedlovým vrstvám na úkor stručné geologické charakteristiky české části
hornoslezské pánve (dále ČHP).

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Jde v zásadě o práci, která se řídí zadáním  a je orientovaná na splnění zadaných cílů. Práce obsahuje
relativně obsáhlý seznam literatury, který nicméně zdaleka není úplný. Schází v něm  některé stěžejní
práce, které dle mého názoru jsou nezbytné pro další pokračování v řešení geologického vývoje
sedlových vrstev. Práce je napsána bez větších pravopisných pochybení, nicméně se v ní objevují
některé překlepy a neobratné formulace. Geologická stavba a vývoj sedlových vrstev patří k
nejsložitějším ze všech vrstevních jednotek ČHP. Jde totiž o jednotku, která se nachází na rozhraní
paralického a kontinentálního vývoje hornoslezské pánve. Proto úloha autorky byla velmi složitá.
Bakalářská práce je počátkem jejího podrobnějšího poznávání vývoje hornoslezské pánve.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
1. Autorka při členění ČHP požívá termíny přejaté z Dopity et al. (1997), kde došlo k záměně dvou
termínu: oblast a část. Přitom v přejatém obrázku 1. (z práce Martinec et al. 2005), jsou termíny
použity správně.
2. Některé části textu jsou neobratně formulovány, takže v některých případech mohou být zavádějící
(např. věta str. 2. „na jih  od Rožnova pod Radhoštěm..,…“ aj. ).
3. V textu se vyskytují ojediněle překlepy, které mohou budit dojem neznaslosti termínů (např. str. 3,
4. řádek zdola  „programující“, na str. 14 „v příkrovové propadlině“ aj.)
4. Drobné nepřesnosti v popisu hrušovských , jakloveckých a porubských vrstev na str. 8-9.
5. Popis sedlových vrstev na str. 18-20 je bez vyobrazení nepřehledný.
6. V popisu uhlí sedlových vrstev (str. 20) schází na příklad popelnatost.
7. U některých obrázků (např. 5,6,7) schází měřítko.
8. U některých obrázků se v jejich popise vyskytuje dodatek „upraveno“, není mi jasné, o jaké úpravy
se mohlo jednat (např. obr. 1, tab. 2).

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Jde o typickou bakalářskou práci, která dle mého názoru splňuje požadavky kladené na bakalářské
práce. Její hlavní přínos spatřuji v přípravě materiálů pro následné zpracování magisterské práce.
Zpracované mapové přílohy např. ukázaly, že zejména na JZ karvinské části pánve bude nutno pro
další výzkum soubor vrtů doplnit o důlní vrty.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Práce je doplněna seznamem použité literatury, přičemž jednotlivé práce jsou v textu citovány.
Způsob a použití literatury mně přesvědčilo že, kandidátka umí s literaturou pracovat. Pro
magisterskou práci však seznam literatury bude muset být doplněn (např. o práce Havlenovy a
Dopitovy o sedlových vrstvách). Zajímavé je, že autorky z doporučené literatury v zadání práce,
některé položky do seznamu bakalářské práce nezahrnula (např. práci Sivek et al. 2003, do části 3.3.



„Uhlí sedlových vrstev“).

7. Hodnocení formální stránky.
Práce po formální i jazykové stránce je dobře zpracována. Obsahuje velmi kvalitně a pečlivě
provedené grafické přílohy  1-3. Rovněž formální úprava textu je provedena bez větších chyb.

8. Jaký je způsob využití práce?
Hlavní využití práce vidím v přípravě dalšího pokračování studia sedlových vrstev. Na základě jejich
závěrů bude dále doplněn soubor geologické dokumentace . Výsledky práce jsou proto již dnes
používány. Publikační výstupy  však lze očekávat teprve v další navazující etapě prací.

9. Celkové hodnocení práce.
Jde o práci, která má jasný cíl a jasné další využití. jejíž jednotlivé části mají vzájemnou návaznost i
nezbytný odborný obsah. Proto mohu práci doporučit k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:
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