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Bakalářská práce studenta Bohuslava Horáka se dá charakterizovat jako komplexní soupis 

„průvodce“ expozicemi Botanické zahrady. Svým rozsahem splňuje parametry bakalářské 

práce. Samotná práce má bez příloh 61 stánek, přičemž jednotlivé kapitoly jsou 

proporcionálně vyvážené. 

 

Bakalářská práce obsahuje v textu množství obrázků (37), které vhodně dokumentují text bez 

snahy rozšiřovat stránkový rozsah práce. Zdroje obrazové dokumentace jsou řádně citovány, 

seznam obrazové dokumentace však není uveden. Bylo by proto vhodné seznam použitých 

obrázků pro větší přehlednost na závěr práce doplnit.    

 

Jazykový projev je na dobré úrovni, rovněž i grafická úprava a citace literatury. 

Seznam použité literatury bych však doporučila pro případné užití tématu při psaní diplomové 

práce značně rozšířit. 

 

Zpracování  získaných údajů lze považovat za zdařilé, bohužel během tvorby práce došlo ke 

změně označení jednotlivých částí venkovní expozice a návštěvnického režimu v důsledku 

sloučení expozic Sever a Jih. Tato změna není v práci nikterak postižena. Na druhou stranu 

původní označení expozic je v souladu s použitou literaturou. 

 

Celkový dojem z práce je však dobrý, pro čtenáře je přehledná a srozumitelná.  

 

K diskusi při obhajobě navrhuj: 

 Jaký význam mají v současné době botanické zahrady pro širokou i odbornou 

veřejnost? Vidíte i nějaká rizika/možné zneužití poslání  BZ? 

 Výukové programy realizované v zahradě jsou připravené pro děti všech ročníků od 

1.třídy po studenty středních škol. Navrhl by jste téma výukového programu pro 

libovolnou věkovou kategorii, které Vám v nabídce chybí? 

 

 

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

navrhuji hodnocení: 
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