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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Veronika Klementová

Obor:

Biologie-Geografie

Název práce:

Památné a významné stromy a jejich využití ve výuce

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

13

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

19

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

93

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Práce zpracována na 102 stranách, 11 vázaných přílohách se zabývá využitím dřevin ve výuce
přírodopisu na druhém stupni základní školy.
Na základě terénních šetření byly připraveny 4 výukové trasy pro mimoškolní činnost. V rámci práce
na trasách mohou žáci vyplnit velmi zajímavé pracovní listy, které se vztahují k památným a
významným stromům vybraných měst Lanškrouna, Ústí nad Orlicí. Žamberka a Klášterce nad Orlicí.
Práci hodnotím na vysoké úrovni i vzhledem ke kvalitně zpracovaným pracovním listům, bohaté
obrázkové příloze.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Slečna Veronika Klementová využívala pravidelně konzultací. Postupovala samostatně byť narážena
na problémy se získáním aktuálních dat o památných stromech a návrzích na vyhlášení od
příslušných orgánů ochrany přírody. V poměrně rozsáhlé práci neshledávám zásadní nedostatky. Je

na škodu, že se část pracovních listů nebyla ověřena ve výuce. Práce je až na výjimky prosta
stylistických pochybení.
Otázky k obhajobě:
Je možné ve výuce uvažovat o verzi pracovních listů, které lze ztáhnout a vyplnit elektronicky v
tabletech?
Jaký měsíc je vhodný na terénní vycházky žáků na zvolených trasách?
Který z popisovaných významných a/nebo památných stromů vás nejvíce zaujal?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci 9.6. 2012
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vedoucí práce

