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Bakalářská práce Vladimíry Nové je obsahově srozumitelná a výstižná. Samotná práce má 72
stánek.
Celá práce je převážně rešeršního charakteru. V úvodu stručně ale přehledně shrnuje
charakteristiku podnebných pásů, ve kterých se rostliny, o kterých bakalářská práce
pojednává, vyskytují.
Následuje stručný a přehledný soupis vybraných užitkových druhů subtropů a tropů.
Jednotlivé druhy jsou opatřeny botanickou charakteristikou a malým exkurzem do historie
využívání rostliny. Zvláštní kapitola je věnována užitkovým rostlinám subtropů a tropů
pěstovaných ve sklenících a bytech.
Závěr bakalářské práce autorka věnovala analýze kurikulárních dokumentů – učebnic
přírodopisu a biologie pro základní a střední školy. Zde analyzuje prostor, který je
v učebnicích poskytnut jednotlivým užitkovým rostlinám a v závěru shrnuje jejich zastoupení
v probírané látce.
Část bakalářská práce, která se věnuje popisu jednotlivých druhů rostlin, je doplněna
obrazovou přílohou, která vhodně doplňuje text bez snahy rozšiřovat stránkový rozsah práce.
Jazykový projev je na dobré úrovni, rovněž i grafická úprava.
Zpracování údajů, tak i celé práce lze považovat za zdařilé. V textu se sice občas vyskytne
stylistická nerovnost, obecně je ale celkový dojem z textu dobrý, práce je přehledná a
srozumitelná.
K diskusi při obhajobě navrhuj:
• Myslíte si, že prostor věnovaný subtropickým a tropickým rostlinám v učebnicích pro
ZŠ je dostatečný? Popřípadě myslíte si, že by bylo vhodné seznam rostlin o kterých se
děti na školách učí doplnit o další položku?
• Podle čeho jste vybírala rostliny, které budou zařazené v kapitolách 5 a 6?
Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto
navrhuji hodnocení:
-- v ý b o r n ě –
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