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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem pražských lesů a lesoparků a jejich využitím ve výuce
přírodopisu. Práce je pomyslně rozdělena na teoretickou rešeršní část a praktickou část s autorčiným
návrhem naučné stezky, pracovním listem a jeho řešením.
Cíle bakalářské práce jsou v rámci kvalitního úvodu jasně formulovány. Práce je přehledně
strukturovaná a všechny její části na sebe logicky navazují. Obsahové zpracování svědčí o autorčině
pečlivém přístupu.
V úvodu teoretické části se autorka věnuje výčtu pražských lesů a lesoparků, problematice obnovy
lesa, legislativní ochraně a certifikaci lesů včetně jejího důkladného vysvětlení. Následná kapitola
popisuje deset vybraných lesů a lesoparků Prahy se zaměřením na historii, možnosti rekreace,
druhovou a věkovou skladbu dřevin. Zastoupení dřevin v jednotlivých lesích je zpracováno do
přehledné tabulky. Doporučovala bych zpestřit tuto kapitolu o několik fotografií vztahujících se k
textu, které by přiblížily čtenáři konkrétní pražské lokality.
Autorka rovněž zařadila kapitolu týkající se vzdělávacích programů střediska ekologické výchovy a
krátce popsala jejich konkrétní příklady. Vhodně tak uvedla další část své bakalářské práce
věnovanou využití pražských lesů a lesoparků ve výuce botaniky. Autorka nejprve podrobně popisuje
naučnou stezku Chuchelským hájem, následně navrhuje vlastní botanickou vycházku do
Hostivařského lesoparku. Popis trasy je velice podrobně zpracován a je doplněn o metodiku pro
učitele a pracovní list pro žáky. Skladba otázek pracovního listu je pestrá, vhodná pro žáky základních
škol a je bezpochyby použitelná pro výuku. Opět bych doporučila doplnit tuto kapitolu o
fotodokumentaci.
Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto ji
doporučuji k obhajobě.

Na závěr si dovoluji položit autorce následující otázky:
Má autorka bližší vztah k Hostivařskému lesoparku (např. místo bydliště) nebo byla volba lokality
náhodná?
Používala autorka při návrhu pracovního listu pro inspiraci nějaké jiné pracovní listy nebo jej
navrhovala čistě na základě znalosti místní lokality?

V Praze dne 14. 5. 2015

PhDr. Tereza Odcházelová

