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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: Předložená práce nabízí analýzu fenoménu feminicidia 
v kontextu mexické společnosti. Autorka usiluje o zachycení změn v přístupu 
mexické společnosti k tomuto závažnému problému a hledá faktory, které 
mají potenciál způsobit pozitivní změnu v posledním období. Práce zevrubně 
představuje koncept feminicidia, mimo jiné s cílem představit ho českému 
prostředí, kde problematika násilí na ženách z této perspektivy není fakticky 
známa. Empirická část práce volí vhodně výběr dvou případů, které zásadním 
způsobem ovlivnily vnímání problému nedůsledného a přehlíživého přístupu 
státu k vraždám žen v mexické společnosti. Analýza procesu vhodně postihuje 
vývoj obou případů jak z hlediska postupu státních autorit v kontextu 
mezinárodně právních závazků, tak z hlediska vývoje postojů širší mexické 
společnosti, zejména pak nevládních organizací zabývajících se ochranou 
lidských práv. 

 

Vedlejší kritéria: Práce splňuje požadovaná kritéria jak z hlediska práce se 
zdroji, tak z hlediska zpracování textu.  Styl i jazyk práce jsou na dobré úrovni. 

Celkové hodnocení: Práce splňuje kritéria kladená na magisterskou 
diplomovou práci. Představuje originální přínos z pohledu představení 
konceptu i jeho aplikace. 

Výsledná známka:  A 
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