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15. Do diskuse navrhuji otázku ve znění:

o souvisí témata tabulí s jejich uvažovaným umístěním? Je například možné u tabule se sukulenty
pozorovat tyto rostliny v reálu?

o uved'te na pravou míru pojmenování rozchodníku na s. 44 - rozchodník tenkolistý a šestiřadý, zřejmě se

jedná o synonyma, ale v práci používáte oba názvy.
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Předkládaná diplomovápráce Jany Rožňové je věnována botanickému pruzkumu hradu Klenová a

jeho okolí adále návrhu naučné stezky v téže lokalitě. Práci hodnotím jako velmi zdařilou, přehledně

členěnou a z jazykového hlediska nadpruměrně napsanou (kromě jedné pravopisné chyby na s. 35

,,úkoly, které by prověřili"). V botanické části autorka prokéna|azvládnutí metodiky botanického

pruzkumu včetně zpracovátú získaných dat. V části věnované návrhu naučné stezky autorka vytyčila

trasu s 9 zastávkami, pro které připravila návrhy jednotlivých tabulí. K jednotlivýmzastávkám jsou

v práci podrobnější materiály a také soubor pracovních listů. Tato část je didakticky zvládnuta a dané

témaje zpracováno velmi kreativně. Celkově mám k práci jen málo výhrad, některé chyby jsem ale

přece jen našla:

ó používáni nazvi rozchodník šestiřadý (sedum sexangulare) a rozchodník tenkolistý (sedum

boloniense) - jedná se o synonyma?

o v textu nejsou citovány publikace jednotlivé díly květeny, které jsou ale v seznamu

literatury.

Diplomovou práci Jany Rožňové s potěšením doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm

výborně.
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