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Předložená bakalářská práce převážně rešeršního charakteru je zaměřena na problematiku 

herbářování rostlin s možnostmi aplikace do výuky botaniky na základních a středních 

školách. Práce obsahuje 43 stran textu včetně použitých zdrojů informací. 

 

V úvodní kapitole převažující teoretické části práce autorka popisuje stručnou historii 

herbářování. Další poměrně obsáhlá kapitola je věnována sběru rostlinného materiálu a 

postupu při herbářování rostlin. Autorka se v ní zabývá metodikou sběru, popisuje způsoby 

lisování rostlin a následně způsoby vytváření samotných herbářových položek jako je 

laminování, samolepicí desky a klasické položky. 

 

V praktické části bakalářské práce autorka předkládá námět pro vytvoření 4 denního školního 

projektu pro žáky šestých a sedmých ročníků základní školy s tématikou herbářování, s cílem 

seznámit žáky s různými variantami herbářů a s důrazem na kooperaci žáků a samostatnou 

prezentaci výsledků.  

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 Nejsou sjednocené pojmy žáci a děti 

 Chybí fotodokumentace – názorné ukázky různých způsobů herbářování a herbářů 

 Úvodní kapitola o projektové výuce ve škole je velmi stručně pojatá 

 U obhajoby prosím uvést možnosti zařazení a využití navrženého projektu do výuky, 

případně jeho regionální aplikaci ve vaší škole 

 

Všechny tři, v úvodu uvedené základní cíle práce jsou jasně formulovány a byly naplněny. 

Teoretická část je přehledně strukturovaná, jednoduchá praktická část je dobrým motivačním 

námětem pro vytvoření případného regionálně zaměřeného projektu pro potřeby dané školy. 

Práce obsahuje všechny náležitosti, včetně citované literatury a dalších informačních zdrojů. 

Předložená bakalářská práce i přes výše zmíněné drobné nedostatky splňuje všechny 

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