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Název práce:  
Květena střední Evropy - využití expozic Botanické zahrady Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo zjistit, jak je botanika cévnatých rostlin zmíněna v kurikulárních 
dokumentech vybraných států. Dalším cílem je nastínění základních charakteristik 
čeledí ve vybraných učebnicích a zmapování zástupců květeny střední Evropy 
v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze s jejich 
porovnáním v učebnicích základních a středních škol. 
 

Struktura (členění) práce:  
Práce je přehledně členěna do 5 základních kapitol, následuje seznam použité 
literatury a přílohy. Kapitoly na sebe logicky navazují a vhodně korespondují 
se zvolenými cíli práce. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor využil tištěných a internetových informačních zdrojů. Citována je jak 
česká, tak i zahraniční literatura.  
Údaje jsou ve vztahu k řešené problematice relevantní ve vztahu k dostupným 
informačním zdrojům.  
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Vlastní výsledky podle propozic k bakalářským pracím práce nejsou zahrnuty. 
Práce tedy neobsahuje vlastní výsledky, je literární rešerší.  
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce je práce na velmi zdařilé úrovni, a to jak po stránce 
grafické, tak i stylistické, i když se v textu vyskytují drobné překlepy. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny.  Autorka zpracovala na dobré úrovni přehled informací 
k problematice květeny střední Evropy a využití expozic Botanické zahrady 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a prokázala dovednost orientovat 
se a analyzovat odborný text z pedagogického i didaktického pohledu. Prokázala 
také dovednost porovnání informací z odborných literárních pramenů na jedné 
straně a učebnic ze školní praxe na straně druhé. Prokázala také práci se zahraniční 
literaturou a to zejména a anglickém jazyce. 
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Otázky a připomínky: 
Připomínky byly zapracovávány postupně, proto zde již žádné nejsou uvedeny. 
Autorka předkládané práce pracovala průběžně a s vysokým nasazením; 
na konzultace přicházela vždy řádně připravená a pravidelně práci konzultovala. 
 
Na základě výše uvedeného práci doporučuji k obhajobě. 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta: 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


