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Předložená bakalářská práce je zaměřena na výukové využití vybraných pražských parků ve 

výuce botaniky dřevin a navržení dvou exkurzí do vybraných parků. Práce obsahuje 87 stran 

textu včetně seznamu obrázků v textu a přílohový materiál, který obsahuje především řešení 

pracovních listů k navrženým exkurzím. 

 

V první rešeršní části práce autorka charakterizuje parky a městskou zeleň a zabývá se obecně 

významem zeleně ve městě včetně památných stromů. V rozsáhlejší kapitole se dále věnuje 

charakteristice dvou pražských parků – Jezerka a Havlíčkovy sady z hlediska historie, 

umístění a základních informací a stručné charakteristice vybraných základních jehličnatých a 

listnatých dřevin.  V této části práce oceňuji doplnění charakteristik vlastními fotografiemi se 

zaměřením v některých případech na didakticky využitelné diakritické poznávací znaky.  

 

V didaktické části práce autorka vychází z několika teoretických východisek. Jako základní 

východisko popisuje exkurzi z hlediska jejího zařazení do výuky biologie, zásady terénní 

exkurze, zabývá se i vztahem dendrologické exkurze s průřezovým tématem environmentální 

výchova a charakterizuje pracovní listy jako součást materiálů k exkurzi. Dalším teoretickým 

východiskem je zařazení exkurzí do ŠVP základních škol v okolí vybraných parků, tj. ZŠ 

Táborská a ZŠ Mendíků a zhodnocení vhodnosti exkurze pro tyto školy. Následně autorka 

zhodnotila stejnou problematiku pro dvě vybrané střední školy – gymnázium Botičská a 

gymnázium Přípotoční. Neboť součástí navržených exkurzí je práce s dřevinami, zařadila 

autorka jako jedno z východisek také kapitolu o obecných zásadách určování dřevin. Vlastní 

tvůrčí aktivitou autorky jsou návrhy dvou exkurzí do parků Jezerka a Havlíčkovy sady. 

Navržené exkurze autorka stručně doplňuje o další možné aktivity.  

 

V úvodu stanovené cíle bakalářské práce byly naplněny. Po formální stránce práce obsahuje 

všechny náležitosti bakalářské práce včetně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, 

které jsou řádně citované. Součástí práce jsou především řešení dvou doprovodným 

pracovním listům k navrženým exkurzím. Práce může sloužit učitelům a žákům 

charakterizovaného regionu k lepšímu poznání dřevin v okolí škol v rámci navržených 

exkurzí do přilehlých parků.  

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

• Fotografie charakterizovaných dřevin doporučuji pro další didaktické využití doplnit 

detaily diakritických poznávacích znaků (uvedeno pouze v některých případech) 

• U obhajoby prosím uvést konkrétní příklady, které kladou důraz na mezipředmětovou 

vazbu botaniky dřevin městských parků a environmentální výchovy 

 

Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto ji 

doporučuji k obhajobě  
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