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Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku včelařství a realizaci plánované včelařské 
expozice v areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy, včetně jejího didaktického využití. Bakalářská práce 
má 67 stran textu a 16 stran příloh.  
 
V teoretické části práce se autorka podrobně zabývá charakteristikou včely medonosné z hlediska 
taxonomického zařazení, anatomie a fyziologie, etologie, nemocí a škůdců. V závěru teoretické části 
autorka poukazuje na včelí produkty, jejich význam a využití pro člověka. Teoretická část je přehledně 
koncipovaná, odborně správná s využitím řady citovaných materiálů. 
 
Praktická část práce je uvedena kratší informační a z didaktického hlediska zajímavou kapitolou o 
využití včelího úlu ve výuce ZŠ Na Beránku. Východiskem k praktické části je dotazníkové šetření, 
které je zaměřeno především na zjišťování významu problematiky včelařství ve výuce a na aktivity, 
které v rámci tohoto tématu školy realizují. Výsledky šetření autorka přehledně graficky a slovně 
vyhodnotila, zhodnotila stanovené hypotézy a provedla diskusi k dotazníkovému šetření. V další 
poměrně rozsáhlé kapitole autorka podrobně popsala navrženou včelařskou expozici v areálu 
Botanické zahrady hl. m. Prahy, včetně využití významných včelařských rostlin. Navazující kapitola je 
věnována podrobnější charakteristice vybraných včelařských rostlin se zaměřením na dobu kvetení, 
nektarodárnost a pylodárnost. Podstatné informace autorka přehledně tabulkově uspořádala a 
v závěru kapitoly tabulku vyhodnotila. 
Na základě výsledků šetření autorka vytvořila pracovní list pro žáky, se kterým budou pracovat v rámci 
návštěvy připravované včelařské expozice, včetně metodiky pro učitele. Správné řešení pracovního 
listu je uvedeno v příloze. 
 
Cíle bakalářské práce jsou jasně a přehledně formulovány. Obsahové zpracování práce svědčí o 
hlubokém autorčině zájmu o problematiku včelařství a o možnosti jejího praktického zařazení do 
výuky. Práce je jasně a přehledně strukturovaná a všechny její části na sebe navazují. Po formální 
stránce práce obsahuje všechny náležitosti - cizojazyčný abstrakt, srozumitelný jazykový projev, 
odbornou terminologii, vhodnou literaturu včetně uvedených citací a řadu autorských fotografií. 
Didaktický přínos práce spočívá ve velmi zdařilém propojení teoretické, výzkumné a praktické části, 
s využitím navrhované včelařské expozice v areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy. 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

 U obhajoby prosím uvést možné začlenění praktické problematiky včelařství do výuky pro 
základní školy a gymnázia. 

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