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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   
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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 školního věku. Autor za tímto účelem provedl anketu na základní škole, z níž 

dedukoval obecné závěry. Sestavený vzorek je v některých faktorech vyvážený (třeba 

genderový aspekt), nejsou však zohledněny věkové kategorie či jiné stratifikační atributy. 

Současně není zcela detailně popsána metodika sběru a analýzy dat, chybí mi pak i rozsáhlejší 

interpretace. Zde by byly zajímavé alespoň popisné statistiky s nástinem možné závislosti 

mezi odpověďmi dětí a věkem/pohlavím/bydlištěm… 

 

V práci postrádám hlubší interpretaci výstupů. Domnívám se také, že některá témata 

environmentálních rizik řešená s dětmi jsou nad rámec dispozic cílové skupiny respondentů 

(např. problematika fosilních paliv, ozonové vrstvy atp.). I přes to považuji autorovu snahu za 

významnou. D. Heger pravidelně konzultoval a většina připomínek je v BP zapracována. 



 

 

Po formální stránce vytýkám nesourodý jazyk textu, kde se občas mísí eufemismy 

s odborným stylem. Za nevyhovující považuji formu abstraktu, který v této podobě svoji 

funkci neplní. Práce s citačním aparátem je na standardní úrovni bez vážných prohřešků. 

Bakalářská práce není plagiátem. 
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