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Cílem práce je podat vedle historie herbářování přehled možných postupů herbářování a 
vytvoření námětu pro školní projekt zabývající se tematikou herbářů.

Po obsahové stránce je práce poměrně plochá, omezuje se na sdělení základních faktů bez 
ambice podat třeba přehled českých institucionálních herbářů, jejich režimu přístupu pro exkurze, 
používaných technik sušení i montování atp. či jinak téma solidněji uchopit. Cílí-li práce jen a 
výhradně na školní herbář, proč není zařazena kapitola věnovaná roli školního herbáře ve výuce 
botaniky, obdobně chybí kapitola péče o herbář. Ačkoli autorka v práci opakovaně zmiňuje osobní 
zkušenost s uváděnými metodami, není práce doprovozena ani jediným obrazovým komentářem – 
nákres lisu, příklad herbářové položky, ukázka sestavy s dlaždicemi či výsledek mikrovlnného 
sušení...? 

S výjimkou popisu metody za využití mikrovlnné trouby je práce více méně odvozena od 
publikace Hoffmannová 1984, tří stránková citace str 31-34 je pak zcela zbytečná.

Navržený projekt je verbální – neobsahuje třeba příklad schedy, doporučené taxony či cokoli 
více; zdá se mi také nepřiměřeně rozvleklý (oddělení sběru rostlina a jejich lisování do dvou dnů).

Formálně je práce s řadou stylistických neobratností či hovorových prvků (str. 31 „do jedněch
desek“), vágního zacházení s pojmy (okvětní lístky versus květní obaly) či chybně psané uvozovky 
(v češtině používáme otevírající dole, uzavírají nahoře); do číslování stránek se zahrnují i úvodní 
stránky práce.

Otázky k obhajobě:

1) Vyrozuměl jsem že vám vzplanula překližka při sušení v mikrovlnné troubě(str 19); 
přidáváte sklenici vody nebo sušíte jen zalisovanou květinu?

2) Co si myslíte o možnosti vysoušení rostlin v mikrovlnné troubě za přítomnosti silikagelu?

3) Jak vypadá lepící list, můžete přinést ukázku takové položky?

4) Opravdu doporučujete sušit přirozeným teplem bez překládání položek (str. 16)?

 

Práci i s uvedenými výhradami doporučuji k obhajobě.
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