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Předložená bakalářská práce rešeršního, výzkumného i didaktického charakteru se zabývá tématikou
planých rostlin v lidovém léčitelství.
V první rešeršní části práce provedla autorka průřez Iéčitelstvím v historii lidstva od nejstarších
dokladů o léčitelství po současnou dobu. Vdalších kapitolách se autorka stručně zabývá léčivými
rostlinami z hlediska vymezení pojmů, obsahových látek, způsobu sběru a využití. Cenou části práce
je navržení tří tras za účelem poznávání léčivých bylin v okolí obce Boršice, s možností začlenění do
výuky na ZŠ.

Cíle bakalářské práce autorka jasně definovala. Práce obsahuje cizojazyčný abstrakt včetně klíčových
slov. Práce je poměrně přehledná a logicky členéná. Text práce autorka doplnila zdařilou vlastní
fotodokumentací prezentovaných rostlin. | přes níže uvedené nedostatky autorka zpracovala
zajímavou tématiku do podoby přehledného textu, který lze po některých aktualizacích odborného
textu využít jako dílčí materiál při výuce regionálně zaměřené problematiky léčivých rostlin.

Otázky a připomínky k vysvětlení při obhajobě:
o V kap. 3 Léčitelství v historii lidstva, v subkap. 3.2 až 3.10 je uvedeno malé množství citací,

i

když se jedná o rešeršní část práce.
V kap. 4.2 Obsahové látky chybí citace.
Str. 21 - Příklady obsahu fytoncidů u vybraných čeledi - chybí latinská nomenklatura a
citovaná literaturaje z roku 1970. U obhajoby prosím uvést novější možné informační zdroje.

o Str. 23 - Sběr a způsoby využití - chybí podrobněji rozpracovaný popis způsobu sběru
jednotlivých částí rostlin, který je pro tyto části specifický.

o Str. 29 - Uváděný jitrocel prostřední (Plantago media) se jako léčivka nevyužívá (pouze
jitrocel kopinatý, méně jitrocel větší).
Latinskou nomenklaturuje třeba vždy uvádět kurzivou (str. 48).
U charakteristiky léčivek chybí citace a někdy je uvedeno nepřesné jejich využití (autorka
pravděpodobně vycházela ze starších informačníchzdrojů).
Literatura není řazena abecedně dle autorů.
Při obhajobě prosím uvést některé možnosti využití tématiky léčivek ve výuce.

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

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení.

-velmi dobře-

V Praze, dne 1. září 2009 RNĎŠ. Janaěškýbová


