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Předložená bakalářská práce je zaměřena na využití dřevin zámeckého parku Sychrov v rámci
navržené přírodovědné exkurze. Práce obsahuje 69 stran textu včetně seznamu obrázků
v textu a přílohový materiál, který obsahuje především řešení pracovních listů.
V první části práce autorka charakterizuje zámecký park zámku Sychrov jako východisko pro
praktickou část. Autorka se v úvodních kapitolách zaměřila na historii zámeckého parku,
parkovou kompozici, zabývá se stavbami a mobiliářem v areálu parku, dřevinami a péčí o
zámecký park. Této rešeršní části práce autorka věnovala náležitou pozornost a pečlivost,
která se projevila na čtivosti textu. Text je doplněn řadou zdařilých autorských fotografií.
V další části práce autorka předkládá charakteristiky vybraných jehličnatých dřevin a
charakteristiky vybraných listnatých dřevin.
Hlavním cílem praktické části je návrh botanické exkurze za dřevinami zámeckého parku.
Vlastní exkurzi autorka uvádí stručnou teorií biologické exkurze jako jsou cíle, význam,
motivace a hodnocení. Návrh vlastní botanické exkurze je uveden základními informacemi,
následují přípravné aktivity před exkurzí a je vytyčena trasa s vyznačením v připojené mapě.
Na jednotlivých deseti zastaveních autorka vždy uvádí vytipované dřeviny a na co je třeba dát
důraz, tj. didaktický přesah. K doplnění exkurze autorka vytvořila dva pracovní listy se
zaměřením na dřeviny zámeckého parku – jeden pro práci v rámci exkurze, druhý pro zpětnou
reflexi v hodině. Pracovní listy jsou vhodně koncipované s využitím různých typů otázek.
Stanovené cíle bakalářské práce byly naplněny. Po formální stránce práce obsahuje všechny
náležitosti bakalářské práce včetně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které
jsou řádně citované. Součástí práce jsou řešení pracovních listů. Výukové materiály jsou
vzhledem k aprobaci autorky zaměřené na propojení přírodopisu a výchovy ke zdraví. Práce
může sloužit učitelům a žákům charakterizovaného regionu k lepšímu poznání dřevin
zámeckého parku zámku Sychrov.
Připomínky a otázky k obhajobě:
• U obhajoby prosím uvést konkrétní příklady, které kladou důraz na mezipředmětovou
vazbu přírodopisu a výchovy ke zdraví
Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto ji
doporučuji k obhajobě
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