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Posudek na bakalářskou práci 
 

 
oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
RNDr. Kateřina Mikešová 

Datum: 
27.5.2014 

Autor: 
Marta Riegelová 

Název práce: 
Květena střední Evropy – využití expozic Botanické zahrady PřF UK v Praze 
 

Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
1) botanika cévnatých rostlin v kurikulárních dokumentech vybraných států (ČR, 

SR, Polsko, Velká Británie) 
2) porovnání vybraných základoškolských a středoškolských učebnic z hlediska 

uvedených čeledí cévnatých rostlin a jejich konkrétních zástupců 
3) zmapování zástupců květeny střední Evropy v Botanické zahradě PřF UK 

v Praze a jejich porovnání s uvedenými druhy ve vybraných učebnicích 
 

Struktura (členění) práce: 
Členění práce: úvod, literární rešerše (kapitoly: Flóra střední Evropy, Botanická 
zahrada PřF UK v Praze, Zařazení biologie cévnatých rostlin do výuky na základních 
a středních školách), závěr, seznam použité literatury, příloha. Práce obsahuje 
abstrakt a klíčová slova, neobsahuje však kapitolu diskuze. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano. 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Text práce je přehledně členěn do odstavců. Je napsán čtivým jazykem, ve kterém 
se však vyskytuje větší množství gramatických chyb. Obrazová dokumentace není 
součástí práce. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny. Kladem práce je recenze vybraných učebnic z hlediska 
výuky botaniky cévnatých rostlin a snaha propojit popsané druhy v učebnicích 
s druhy vyskytujícími se v Botanické zahradě PřF UK. Čeledi a konkrétní druhy 
rostlin uvedené v učebnicích jsou přehledně shrnuty v tabulce v příloze. Bohužel v ní 
chybí, zda se konkrétní zástupci také vyskytují v Botanické zahradě PřF UK v Praze. 
Záporem práce je absence myšlenky, která by propojovala jednotlivé kapitoly 
v jeden celek. Text tak působí nesourodě, místy není úplně jasné, proč se autorka 



 Strana 2 

dané problematice věnuje (např. proč je uvedena kapitola 3.2.1.?). Práci by jistě 
prospěla kapitola, ve které by autorka uvedla vlastní názor na zvolenou problematiku 
a diskutovala např. odlišnosti kurikulárních dokumentů vybraných zemí, rozdílné 
druhové spektrum rostlin uvedených ve vybraných učebnicích, možnosti využití 
Botanické zahrady PřF UK v Praze ve výuce přírodopisu/biologie apod. I přes výše 
uvedené nedostatky DOPORUČUJI práci k obhajobě. 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
1) K porovnání byly vybrány kurikulární dokumenty ČR, SR, Polska a Velké 

Británie. Z jakého důvodu? Proč nebyly zvoleny např. kurikulární dokumenty 
Německa a Rakouska? 

 
2) Jaké autorka vidí klady a zápory v kurikulárních dokumentech vybraných 

států oproti kurikulárním dokumentům ČR? 
 

3) Pořádá Botanická zahrada PřF UK v Praze nějaké programy pro školy 
zaměřené na Květenu Evropy? Pokud ano, jaké? 

 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


