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Autorka se ve své bakalářské práci zaměřila na problematiku léčivých rostlin a léčitelství,
což jí umožnilo uplatnit nejen osobní zájem 0 tuto aplikovanou oblast botaniky, ale využila
při tom i svou poměrně dobrou znalost floristikou a dovednost fotografickou. Ocenit je
možné i samostatnost, s jakou studentka k řešení úkolu přistupovala.

Celkový rozsah textu je 56 stran včetně barevných fotografií a několika mapek sledované
oblasti. První část práce (kapitola 3. a 4.) má charakter kompilačně rešeršní a autorka se V ní
věnuje historii léčitelství ve starověku, středověku a novověku a dále charakterizuje léčivé
rostliny zhlediska jejich obsahových látek. V závěru tohoto oddílu uvádí sběr a způsob
využití léčivých rostlin i jejich možná úskalí. Následná část (kapitola 5) představuje výsledek
vlastních aktivit autorky v terénu, popisuje výskyt léčivých rostlin V okolí bydliště (obec
Boršice) a navrhuje několik tras, které by bylo možné využít i pro účely výuky. Jednotlivá
zastavení zahrnují podrobný popis nalezených druhů rostlin (a to i významných „neléčivých“)
a jejich poměrně zdařilou fotografickou dokumentaci. Tento oddíl by bylo možné
rozpracovat, doplnit a didakticky ověřit v rámci diplomové práce.

V 6. kapitole (Diskuse) se autorka zamýšlí nad některými zjištěnými skutečnostmi při
floristickém průzkumu, pokouší se je interpretovat a v krátkém závěru výsledky bakalářské
práce shrnuje. V seznamu použité literatury je uvedeno 16 položek knižních a 7 internetových
zdrojů.

Z drobných připomínek, které mají charakter převážně formální, uvádím:
v obsahu na str. 2 nejsou vyznačena čísla stránek jednotlivých kapitol a podkapitol, což
komplikuje orientaci v textu
obsah by měl mít vyznačenou str. 4, protože i předchozí stránky (včetně titulní) se počítají,
i když neuvádějí

- při desetinném třídění kapitol se tečky za hlavní jednocifemou tečka dělá (např. 2. Úvod),
u podkapitol již ne (to je V práci správně -

3.1 Nejstarší...)
- citace literárních pramenů není zcela přesně podle současné normy (i když i ta je

problematická)
- vdiskusi během obhajoby by měla autorka vysvětlit, jak vyloučit při samostatných

sběrových aktivitách dětí (ale i dospělých) nežádoucí zásahy do přírody (např. sběr
chráněných druhů, sběr v chráněných územích apod.)

Závěrem mohu konstatovat, že předložena bakalářská práce splňuje všechna kritéria
kladená na tento druh elaborátu. Má náležitou formální úpravu, zahrnuje část kompilačně
rešeršní i samostatný tvůrčí oddíl. Výše uvedené připomínky nemají zásadní povahu.
Doporučuji proto, aby byla přijata k obhajobě a hodnotím ji
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