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Předkládaná bakalářská práce má 46 stran textu a 3 strany příloh. Formální členění i celková 

grafická úroveň práce je pěkná. Text je přehledný a srozumitelný. Výběr použité literatury je řádně 

citovaný.  

Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části autorka popisuje přírodní 

podmínky, lokalitu a charakteristiku parku Heřmanův Městec, představen je i zámecký park  

a historie zámeckého parku. Pozornost je věnována květeně parku, popsáno je bylinné, keřové  

a stromové patro s důrazem na výskyt jmelí bílého. Autorka zahrnula i kapitolu věnovanou fauně, 

jež je úzce spjata s rostlinnými druhy daného parku. Každopádně tato kapitola postrádá nějaké 

konkrétní příklady, které by úzkou souvislost živočišné a rostlinné říše blíže specifikovali, jedná 

se převážně o výčet druhů, jež se v daném parku nacházejí. 

V praktické části se autorka věnuje didaktickému využití dřevin zámeckého parku ve výuce 

přírodopisu/biologie. Autorka stručně představila návrh trasy exkurze dle přiloženého plánku. 

Dále vytvořila informační materiály pro žáky, jež zahrnují stručný popis jednotlivých dřevin 

vyskytujících se v arboretu zámeckého parku v Heřmanově Městci. Tyto materiály jsou psány 

velmi přehledně, avšak mají pouze podobu textu. Vzhledem k tomu, že se jedná o materiály 

žákům, případně široké veřejnosti, bylo by jistě přínosné obohatit tyto texty konkrétními 

fotografiemi daných dřevin. Poslední didaktickou částí je autorkou vytvořený pracovní list 

zaměřený na dřeviny zámeckého parku. Přiloženo je i řešení pracovního listu. Pracovní list 

zahrnuje rozmanitý typ úloh a obrázků. Úlohy jsou přehledné a formulace většiny zadání je 

srozumitelná. Poněkud nejasná může být formulace úlohy 7, jelikož otázka „Víš o něm [dub letní] 

nějaké informace?”, v podstatě vychází naprázdno, jelikož žáci mají dále v pracovním listě 

konkrétní podotázky, jež mají zodpovědět. Přestože pracovní list působí velmi pěkným dojmem, 

postrádám v něm úlohy, které by jednoznačně souvisely s daným zámeckým parkem. Úlohy se 

sice týkají dřevin, které v parku rostou, ale v podstatě jsou to úlohy obecné, které je možné vyplnit 

bez přímé návštěvy parku.   

Přes výše uvedené výtky, předložená práce splňuje nároky kladené na typ bakalářských prací  

a doporučuji práci k obhajobě. 

 

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 
 



• V závěru píšete, že bylo poukázáno na praktické využití dřevin, mohla byste, prosím, uvést 

konkrétní příklady? 

 

• Prosím navrhněte konkrétní úlohu, která souvisí s přímou návštěvou zámeckého parku 

v Heřmanově Městci.     
 

 

 

V Praze, dne 23. 8. 2017                                       PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.  


