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Tématem předložené bakalářské práce je Botanická zahrada hl. m. Prahy, její charakteristika a 
využívání, včetně didaktické využití školami s ukázkou výukových program. Práce obsahuje  61    
stran textu a 20 stran příloh, v nichž jsou uvedeny pracovní listy k ukázkám výukových projektů 
botanické zahrady.   

V první části práce charakterizuje autor Botanickou zahradu hl. m. Prahy z hlediska polohy, historie a 
zmiňuje se o Unii botanických zahrad. V další části práce se již podrobně zabývá jednotlivými částmi 
Botanické zahrady hl. m. Prahy, které pečlivě popisuje, včetně zastoupení hlavních druhů rostlin.
Věnuje se podrobně i vinici sv. Klára a přírodnímu areálu botanické zahrady. Pro komplexnost 
informací o botanické zahradě autor věnuje část práce  stálým i dočasným živočichům ve skleníku 
Fata Morgana.  Didaktická část práce je zaměřena na význam Botanické zahrady hl. m. Prahy pro 
výukové účely škol. Autor též uvádí charakteristiku výukových programů, realizovaných botanickou 
zahradou, včetně přehledu nabízených pracovních listů.

V úvodní části bakalářské práce autor jasně stanovil cíle práce, které byly naplněny. Při zpracovávání 
bakalářské práce projevil autor samostatný a tvůrčí přístup k problematice Botanické zahrady hl. m. 
Prahy a jejímu didaktickému využití. Práce je provázaná, logicky strukturovaná, s kultivovaným 
jazykovým projevem, použitá literatura je řádně citovaná. Autor poukazuje na význam botanické 
zahrady z hlediska zachování genofondu budoucím generacím. Většinu expozicí autor sám prošel, a 
zároveň botanicky i didakticky zajímavé cesty popsal a  uvedl vyskytující se druhy rostlin. Text práce 
je doplněn řadou dokumentačních autorských fotografií. Význam předložené bakalářská práce spočívá 
ve vytvoření informačních materiálů o Botanické zahradě hl. m. Prahy, s praktickým využitím na 
základních školách i gymnáziích a s možností začlenění do školních vzdělávacích plánů.

Připomínky a otázky k obhajobě:
 Drobné pravopisné chyby v textu (např. velká písmena za pomlkou)
 Základní odborná literatura je méně početně zastoupená – prosím autora u obhajoby uvést 

případné další tituly s danou problematikou
 U obhajoby prosím autora uvést konkrétní možné zařazení návštěvy Botanické zahrady hl. m. 

Prahy do výuky

Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto ji 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
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