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Předložená bakalářská práce je zaměřena na vybrané krytosemenné dřeviny na území města
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, floristický průzkum dřevin a tvorbu pracovních listů
k této problematice, včetně správných řešení s metodikou. Práce obsahuje 67 stran textu.
V první části práce autorka charakterizuje lokalitu a město Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav, kde popisuje historii, klimatické podmínky, geologii a pedologii území. Další
kapitola je praktického charakteru a autorka v ní uvádí výsledky mapování dřevin v dané
oblasti, shrnuté do tabulky, včetně přehledu památných stromů. Výsledky mapování autorka
stručně slovně vyhodnotila. V následující kapitole převážně rešeršního charakteru autorka
podává charakteristiku vybraných krytosemenných dřevin včetně jejich výskytu na území
města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Další praktickou částí práce kromě již zmíněného floristického průzkumu dřevin v dané
lokalitě jsou autorské pracovní listy pro jednotlivé lokality, navržení pro žáky druhého stupně
ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií v rámci regionálně zaměřené výuky botaniky,
použitelné jako doprovodný materiál při exkurzi. Součástí výukových materiálů jsou i
správná řešení s metodikou pro učitele.
Oba stanovené cíle bakalářské práce byly naplněny. Po formální stránce práce obsahuje
všechny náležitosti bakalářské práce včetně odborné literatury a dalších informačních zdrojů,
které jsou řádně citované. Součástí práce jsou řešení pracovních listů s metodikou. Práce
může sloužit učitelům a žákům k lepšímu poznání krytosemenných dřevin ve městě Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav.
Připomínky a otázky k obhajobě:
V práci se vyskytují drobné překlepy a chyby v pracovních listech (např. dvojnožka –
dvojnažka, kulovitá nažka u platanu – lépe souplodí nažek)
V seznamu použitých zdrojů chybí zdroje obrazového materiálu, který je použitý
v pracovních listech
Seznam použité literatury a dalších zdrojů informací je menšího rozsahu
Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto ji
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
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