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1. Aktuálnost (novost) tématu:  
 
Téma práce lze hodnotit jako vhodné ke zpracování, kdy zkoumané téma není v rámci 
kvalifikačních prací příliš preferováno; zároveň materiální okolnosti si přímo říkají o jeho 
zpracování. 

 
2. Náročnost tématu na: 

 
- teoretické znalosti – z relevantních oblastí byly potřeba znalosti zejména z oblasti trestního 

práva hmotného a kriminologie. 
- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vzhledem k tématu vyhledala přiměřené 

množství údajů, kdy však převažují informace z mimoprávní oblasti. 
- použité metody – odpovídající tématu (diplomant používá běžné výkladové metody). 

 
 

3. Kritéria hodnocení práce: 
 

- splnění cíle práce – diplomantka si stanovila za cíl práce podání všestranného pohledů na 
problematiku především syndromu týrání dítěte. Vzhledem ke konstrukci a závěrům práce 
jej lze považovat za splněný. 

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce logickou a přehlednou 
strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Diplomantka postupuje od obecného ke 
konkrétnímu, kdy se po úvodní kapitole věnuje vymezení pojmu, způsobu týrání dítěte se 
všemi jeho formami, pachateli, oběti a právní úpravě ochrany dítěte před týráním, kterou lze 
považovat za meritum práce; následně autorka sociologicko-kriminologickými úvahami 
směřuje k závěru práce. 

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – autorka užil vzhledem 
k tématu standardní množství literatury, cizojazyčná literatura je užita rovněž. Poznámkový 
aparát je počtem nadstandardní. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – standardní. Škoda snad jen, že není 
věnována pozornost některé ze zahraničních úprav. 



- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - práce je graficky přehledná, tabulky a grafy absentují.  
- jazyková a stylistická úroveň – práce je po jazykové stránce na vysoké úrovni, jazykové 

chyby se neobjevují.  
 
 

4. Případné další vyjádření k práci:  
Práci lze věcně považovat za standardní a vhodné zpracování zvoleného tématu. Škoda jen, 
že absentuje větší zastoupení vlastních úvah. 
 

 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 
• Prezentujte vaše návrhy de lege ferenda stran trestněprávních aspektů týrání dítěte. 
 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 
 

7. Navržený klasifikační stupeň: 2 (velmi dobře) 
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