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1 Struktura a obecná charakteristika práce

Předložená bakalářská práce se na základě několika konkrétních příběhů zabývá situací dětí původem
z Vietnamu a Číny, které po dokončení povinné školní docházky začaly v České republice intenzivním
způsobem pracovat. Po stručném představení příběhů popisuje právní rámec, který by měl chování jed-
notlivých aktérů regulovat, nastiňuje, jakým způsobem se nepotkávají české právní a asijské kulturně-
sociální normy, a zamýšlí se nad možnostmi, jak do budoucna předcházet vzniku identifikovaných
problémů.

Bakalářská práce vychází z osobní zkušenosti autorky s prací dětí z asijských komunit v České repub-
lice. Popisuje její hledání možných přístupů k řešenému problému a proměnu jejího pohledu v průběhu
psaní práce. Ukazuje na důležitost problému i na to, že mu doposud nebyla věnována dostatečná po-
zornost. K tématu přistupuje způsobem, který není u bakalářských prací obvyklý, ale který je pro
zvolenou problematiku vhodný a který činí práci poutavou a čtivou.

I přes obecně znějící název práce je z jejího textu zřejmé, že si je studentka vědoma limitů svého
zkoumání a závěrů, které ze shromážděných informací může vyvozovat. Uvědoměle si hranice tématu
stanovila takovým způsobem, aby ho bylo možné smysluplně zpracovat v bakalářské práci.

Aktuální text práce představuje dobré východisko pro případné další bádání, které by se mohlo vy-
dat jak cestou praktickou (výzkumem v asijských komunitách, na školách nebo ve veřejné správě),
tak teoretickým rozpracováním charakteristiky zkoumaných pracovních vztahů (například srovnáním
s různými formami zneužívání či vykořisťování) a možných praktických cest ke zlepšení současné
situace. Studentka sama některé oblasti možného dalšího bádání v textu práce označila a bylo by
nepochybně prospěšné, aby se těchto podnětů studentka či někdo další chopil.

2 Formální a jazyková stránka práce

Práce je psána srozumitelně a bez pravopisných chyb. Studentka používá odpovídající odbornou slovní
zásobu, ale nepřetěžuje text práce nadužíváním cizích termínů.

Poznámkový aparát je přiměřeně rozsáhlý a vnitřně konzistentní. Neobsahuje zbytečné exkurzy a
rozsáhlé citace.

3 Zdroje a literatura

Práce vychází z řady českých a anglických odborných zdrojů, právních předpisů, novinových článků a
statistik. Jejich rozsah je naprosto dostačující pro bakalářskou práci.
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4 Závěr a hodnocení

Předloženou bakalářskou práci považuji za velmi zdařilou a způsobilou k obhajobě. Navrhuji klasifikaci
výtečně (A). Práce svými kvalitami výrazně přesahuje běžnou úroveň bakalářských nebo diplomových
prací obhajovaných v současnosti v České republice.

5 Otázky k obhajobě

K zamyšlení a k diskusi při obhajobě navrhuji následující otázky:

• Jakou roli hraje (nebo může hrát) při hledání cesty mezi autonomií a paternalismem lidská
důstojnost, resp. různé přístupy k ní?

• Jak hledat hranici mezi svobodnou volbou a vykořisťováním (zneužíváním)?
• Setkala jste se na straně orgánů veřejné správy nebo učitelů s porozuměním situaci mladistvých

pracujících z asijských komunit, popř. se zájmem tuto situaci řešit (ať už individuálně nebo
systematicky)?

V Praze dne 12. srpna 2020

Daniel Bartoň
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