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I. Formální kritéria ano zcásti ne

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce.
X

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a
tématu.

X

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.

X

4. Záver shrnuje dosažené pomatky a formuluje prínos k rešení problému.

X

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod, pojednání, záver, resumé v ceštine a cizím jazyce)

X

Slovní ohodnocení

Autorka predkládá logicky usporádanou, prehlednou práci, která je po formální stránce v

porádku.

II.Obsahová kritéria

1. Práce prokazuje porozumení autora problematice.
X

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.

X

3. Adekvátním zpusobem s nimi pracuje.

X

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního prínosu.

X

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru' stUdovaného oboru (ZSV).
X

Slovní ohodnocení

Autorce se podarilo nahlížet téma postavení dítete ve spolecnosti s durazem na podrobnou
charakteristiku Úmluvy o právech dítete jako základního právního dókumentu
interdisciplinárne, zejména z hlediska sociologického pr. (rodina v soucasné spolecnosti),
právního a psychologického. Neopomíjí ani pohled historický. Aktivne pracuje nejenom s
odbornými zdroji tištenými, ale i spoznatky nejnovejšího výzkumu z roku 2009. Výstižne
interpretuje v prílohách uvedené grafy.

.azylova lerIa

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb"

X

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.

X

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se zabývá.

X

4. Student pracuje správne s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a vlastní myšlenky.

XIII J k ' krot "



1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.
X

5. Práce je vybavena vhodne (ve shode s charakterem zvoleného tématu) doplnky textu (graf, tabulka, obrazové prílohy apod.)

X

Slovní ohodnocení

Práce je prakticky v porádku v gramatické rovine, stylisticky cistá. Doplnení prílohami a
doblými odkazy na ne v samotném textu získává na autenticnosti a na aktuálnosti.

IV. Otázky k obhajobe

1. Autorka nahlíží na téma z ruzných spolecenskovedních hledisek. Prestože ješte
neabsolvovala plné pedagogické vzdelání, mohla by se pokusit blíže charakterizovat,
které kroky by mohly vést k úspešnému rozvíjení právní gramotnosti, zejména ve
vztahu k právum dítete ve školách?

2. Co rozumí autorka konkrétneji pod pojmy psychické týrání, zanedbávání, systémové
týrání aj ak j impredcházet?
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