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Předložená bakalářská práce je cílená na problematiku dřevin Liberecka s možným využitím 

v regionálně zaměřené výuce především botaniky dřevin. Práce je převážně rešeršního 

charakteru, se začleněním již vytvořené naučné stezky, kterou autorka charakterizuje 

s důrazem na její možné didaktické využití.  Práce má 52 stran textu včetně použitých zdrojů 

informací  a přílohy. 

 

V první části práce se autorka zabývá celkovou charakteristika lesního hospodářského celku 

Ještěd. Uvádí informace o geologickém původu této oblasti, o klimatických podmínkách,  

floře, fauně a zabývá se lesním hospodářstvím. Další část bakalářské práce je věnována pouze 

vrcholu hory Ještěd a jeho druhové skladbě dřevin. Autorka v této části práce zmiňuje i 

chráněná území, vyskytující se ve studované oblasti. 

 

Poslední část bakalářské práce je didaktického charakteru a autorka ji věnuje  již stávající 

naučné stezce Hravé putování ještědským lesem, využívané některými libereckými 

základními školami v rámci výuky přírodopisu, nebo při volnočasových aktivitách a 

exkurzím. Jako součást této části práce autorka uvádí i krátké šetření, které provedla na 

základních školách Liberecka s cílem zjistit, jak se stezka uplatňuje v rámci environmentální 

výchovy na školách Liberecka. Výsledky šetření autorka stručně tabulkově shrnula. 

 

 

Cíle práce autorkou formulované v úvodu byly splněny. Teoretická část, přestože obsahuj 

drobné nedostatky (menší počet citovaných autorů), je návazná a logicky strukturovaná. 

Didaktická část práce je poměrně stručná a vychází z již stávající naučné stezky. Pro budoucí 

využití stezky v pedagogické praxi bych doporučila vytvořit pracovní listy k dané naučné 

stezce a začlenit vlastní autorské aktivity. 

 

Otázky a připomínky k vysvětlení při obhajobě: 

 V práci se vyskytují drobné nepřesnosti (např. zdrobněliny) 

 Citovaná literatura je menšího rozsahu 

 Výsledky krátkého šetření jsou tabulkově shrnuté, chybí však slovní zhodnocení, 

prosím doplnit u obhajoby 

 

Předložená bakalářská práce splňuje i přes drobné, výše zmíněné nedostatky všechny 

požadavky kladené na tento typ práce, proto ji doporučuji k obhajobě  
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