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Téma bakalářské práce: Vnímání environmentálních rizik malými dětmi předškolního 

věku 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce  X     

2 Splnění cílů práce  X     

3 Teoretická část práce   X    

4 Praktická část práce X      

5 Formální úprava práce   X    

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

 

Bakalářská práce představuje zajímavý exkurz do oblasti percepce environmentálních rizik 

dětmi předškolního věku. Autorka přistoupila k řešení tématu proaktivně, pravidelně 

konzultovala a připomínky zapracovávala. Konzervativní a tradičně pojatá teoretická část BP 

(s absencí význačnějších zahraničních zdrojů) je doplněna velmi zajímavou praktickou částí - 

autorka poctivě a detailně rozepsala metodiku sběru a zpracování dat, což relevanci výsledků 

značně zpřesnilo. Za citlivý a promyšlený považuji i přístup, s nímž J. Zábojníková 

přistoupila k získávání dat od malých dětí. Součinnost pedagogů/pedagožek v mateřských 

školách pak byla nezbytná a i zde ji autorka velmi dobře zvládla. Autorku chválím i za 

kritický pohled na získané výsledky, které rozumně hodnotí. Pozitivní hodnocení si zaslouží i 

inkorporace grafických výstupů (kreseb). 

 



 

Celou BP se však nese duch neodborně psaného textu - čtenář má místy pocit, jakoby četl 

jednu rozsáhlou slohovou práci s krásnými, leč zbytečnými eufemismy beletristického stylu. 

Z formálního hlediska dále vyčítám občasné typografické chyby či překlepy. Práce s citačním 

aparátem je na standardní úrovni bez vážných prohřešků a práce není plagiátem.  
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