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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

 

 

Autorka si pro svou bakalářskou práci vybrala téma Environmentální výchova na základních 

školách v Uherském Hradišti, protože o tuto problematiku projevuje dlouhodobý zájem.  

Autorka prokázala, že je schopná práce s různými zdroji informací, teoretická část je výtahem 

současné situace kolem environmentálního vzdělávání v České republice, proto jsou zde 

kromě knižních zdrojů hojně zastoupeny i internetové. Chybí tady explicitní stanovení cílů 

práce, ne vše je jasně řečeno v úvodu. Vysvětlení pojmů v teoretické části postupuje správně 

od obecného rámcového vzdělávacího programu přes školní vzdělávací program až po  
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jednotlivé typy environmentálních programů. Konkrétnější shrnutí by bylo logickým 

přechodem k části praktické. V té se autorka zaměřila na čtyři základní školy v Uherském 

Hradišti. Zvolila metodu dotazníkového šetření se zacílením na vyučující, kteří se 

environmentální výchovou zabývají. Otevřenými otázkami umožnila širší možnosti 

k vyjádření respondentů. Hlavní problém vidí v tom, že přímo v oboru environmentální 

výchovy je stále vzděláno nemnoho pedagogů. Ze závěru to sice přímo nevyplývá, ale je zde 

prostor i pro další propojení činnosti FLKŘ UTB ve Zlíně s praxí. 

Práce byla posouzena na plagiátorství s negativním výsledkem. 
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