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CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do jaké 
míry byly naplněny, resp. ověřeny):

Cíle bakalářské práce byly v podstatě naplněny. Není příliš jasné, proč si autorka vybrala právě 5 
zařízení, které spojuje příslušnost ke středním odborným školám, přestože takových je více. Možná 
jsou nejlepší, ale to není nikde explicitně zmíněno. 

OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.):

Práce je vhodně členěna, Přílohy zpracovány kvalitně (pracovní listy). Právě pracovní listy na mně 
působí dojmem nejpůvodnější (a tudiž nejcennější) části práce. Evbidentně nejslabší částí práce je 
Závěr: úvodní věty, že jsem splnila všechny cíle a smysluplně uspořádala informace přísluší oponentu 
nebo školiteli, nikoli autoru. Zbyrek prvního odstavce je skutečným závěrem, alůe další odstavce o 
využívání zahrad k výuce, zmínka o dr. Strejčkové nebo citace Burešové jsou proklamativního 
charakteru, která by mohly být uvedeny v diskusi (kdyby nějaká taková kapitola byla), ale určitě ne 
v závěru.

FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.):

Formální úprava je pečlivá, jazykový projev dobrý, překlepů minimum, citace literatury v pořádku

KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.):

Práce je rešeršního typu, jak bakalářské práci odpovídá. Místy se čte až příliš hezky, což mne vedlo 
k podezření z nešvaru, který se v poslední době objevuje častěji než je zdrávo, a sice z kopírování 
internetových zdrojů. Abychom si rozuměli, nic proti přebírání internetových zdrojů, ale nikoli doslovně 
(taková citace by musela být uvedena v uvozovkách a je obvyklé ji používat spíše výjimečně, když 
chceme zdůraznit přesné vyjádření autora). 
Příklady formulací, které těžko odpovídají rešeršnímu a tedy neuzajatému textu
Str. 25 nahoře: „pro vedení zahrady tak vyvstává otázka co v budoucnosti s jabloněmi..... Extenzivní 
sad ve východním cípu zahrfady však zůstane zachován....“ Tohle jistě napsal Pazdera online jako 



výhled do budoucnosti, ale tato práce nám má popsat zahradu v tuto chvíli, autorce nepřísluší 
takovéto úvahy, pokud by necitovala např. rozhovor s Pazderou.
Str. 34, BZ Děčín: „Pergola pod kterou si můžete odpočinout.... Před skleníkem najdete široký 
sortiment“ – to je typická dikce internetového průvodce!
Str. 43, 3. odst: „Autorkou projektu .... je M. Beňová, která nám pomáhala i s vlastní realizací“; tady je 
zkopírování mimo diskusi!

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je nutné 
vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.):

Proč je uvedeno jen schema (plánek) Botanické zahrady v Rakovníku a ne u všech zahrad, přestože 
se o nich hovoří stejně podrobně. To by se minimálně dalo také „stáhnout“.

Nerozumím abecednímu seznamu rostlin v závěru – takto zpracován má jen význam získávání úhozů. 
Pokud by byl opatřen odkazy na stránky, stal by se podle mého názoru vhodným rejstříkovým 
doplňkem, ale to zřejmě autorku nenapadlo.

Rovněž je mi líto, že v práci není jediná fotografie některé ze zahrad či arboret, a to ani Rakovnické, 
odkud autorka zjevně pochází. Upřímně řečeno (ale to je asi přání nad rámec možností BP), já bych 
takovou rešerši nemohl napsat, aniž bych si zmíněné zahrady orientačně neobjel. 

NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm velmi dobře.
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Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní.


