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Předložená bakalářská práce je zaměřena na využití skleníku fata Morgana Botanické zahrady
hl. m. Prahy jako místo pro vzdělávání. Autor vychází z vlastních praktických zkušeností
průvodce skleníkem Fata Morgana, které zúročil ve své bakalářské práci při tvorbě návrhů
školních exkurzí do skleníku a při tvorbě pracovního listu, věnovaného moderním
technologiím, využívaným ve skleníku Botanické zahrady hl. m. Prahy.
V první části práce autor charakterizuje exkurzi jako organizační formu výuky. V další
kapitole se zabývá shrnujícím způsobem historií Botanické zahrady jako výchovně
vzdělávacího centra a v závěru charakterizuje současné expozice. Důležitými částmi práce je
zhodnocení možností Botanické zahrady jako prostředí pro pořádání exkurzí a navazující
kapitola, ve které autor charakterizuje možné zařazení exkurzí do skleníku Fata Morgana,
korespondující s RVP. V poslední kapitole práce se autor zaměřil na specializovanou
prohlídku, zaměřenou na užité technologie ve skleníku Fata Morgana. Pro tento typ exkurze
autor vytvořil pracovní list, který úspěšně ověřil v rámci své průvodcovské práce na dvou
skupinách středoškolských žáků.
Hlavní cíl bakalářské práce byl beze zbytku naplněn. Oceňuji jazykový projev autora, který je
na velmi dobré úrovni, přehlednost práce, její grafickou úpravu včetně přehledně
zpracovaného přílohového materiálu. Použitá literatura je řádně citovaná a je uvedena v
seznamu použité literatury a dalších informačních zdrojů, odpovídající tématu a rozsahu
bakalářské práce. Autor v rámci bakalářské práce vytvořil kvalitní materiály, které mohou být
využity Botanickou zahradou hl. m. Prahy jako studijní materiál pro začínající průvodce.
Velmi oceňuji i zajímavé autorské pracovní listy, koncipované k technologiím ve skleníku a
autorem ověřené při exkurzi.
Připomínky a otázky k obhajobě:
V textu se vyskytují drobné překlepy.
Pro které předměty a ročníky základních a středních škol je vhodný program včetně
pracovního listu zaměřený na moderní technologie, využívané ve skleníku Fata
Morgana?
Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto ji
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení:
-výborně –
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