
U N I V E R Z I T A   KARLOVA   V   PRAZE 
P e d a g o g i c k á   f a k u l t a 

Katedra biologie a environmentálních studií 

 
POSUDEK VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Předložila studentka: Kateřina Turynová 

Název: Dřeviny zámeckého parku v Heřmanově Městci jejich využití ve výuce 

Vedoucí práce: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. 

 

Předložená bakalářská práce je cílená na problematiku dřevin zámeckého parku v Heřmanově 

Městci s možným využitím v regionálně zaměřené výuce především botaniky dřevin. Práce je  

rešeršního i didaktického charakteru má 46 stran textu a přílohový materiál, obsahující řešení 

navrženého pracovního listu. 

 

V teoretické části práce se v první kapitole autorka zabývá celkovou charakteristikou 

přírodního parku Heřmanův Městec, tj. přírodními podmínkami, bažantnicí, palácem a 

zámeckým parkem. V další kapitole charakterizuje Heřmanův Městec jako Evropsky 

významnou lokalitu. Zásadní kapitola teoretické části je věnována květeně zámeckého parku. 

Autorka se zabývá výskytem druhů v jednotlivých patrech na základě informací uvedených 

autorů, věnuje se výsadbě a úpravám parku v nedávné historii a výskytu jmelí bílého 

v lokalitě.   

 

Další část bakalářské práce je převážně didaktického charakteru a autorka ji věnuje 

možnostem využití dřevin zámeckého parku ve výuce. Pro tento účel autorka navrhla terénní 

exkurzi se zaměřením na dřeviny. Autorka uvádí cíle exkurze,  charakterizuje trasu a na 

navržených devíti zastaveních uvádí vytipované dřeviny včetně didakticky důležitých 

informací, na které je vhodné se zaměřit. Součástí návrhu terénní exkurze jsou i mobilní 

informační podklady pro žáky, jejichž součástí jsou informace o vybraných jehličnatých i 

listnatých dřevinách, rostoucí v arboretu zámeckého parku. Velmi oceňuji i autorský pracovní 

list, který je součástí exkurze nebo může sloužit samostatně pro následnou práci ve školní 

třídě. 

 

Cíle práce autorkou formulované v úvodu byly splněny. Teoretická část je vhodně propojena s 

didaktickou částí práce. Autorka prokázala již v práci bakalářské schopnost vhodně propojit 

teoretická východiska s didaktickým využitém dané problematiky ve školní praxi. Navržená 

exkurze je využitelná základními školami v rámci výuky přírodopisu, nebo při volnočasových 

aktivitách v regionu. 

 

Otázky a připomínky k vysvětlení při obhajobě: 

 V práci se vyskytují drobné nepřesnosti v PL – otázka 1- mléčí (tvoří latex)  pouze 

javor mléč, otázka 3 – lépe: u nás se jedná o invazivní druh, otázka 4 – správně: bílé 

(rezavé) chloupky v paždí žilek, otázka 7 – správně nažky v číšce (ne žaludy) 

 Otázka k obhajobě: Je zámecký park v současné době školami využíván k exkurzím 

nebo k volnočasovým aktivitám? 

 

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce, proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, dne 30. září 2017                                                               RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. 



 
 
 


