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Autorka zvolila velmi aktuální téma už proto, že FRA nedávno představila hlavní indikátory 

práv dítěte v EU a s ohledem na to, že je stále dost oblastí, v nichž lze konstatovat porušování 

práv dítěte. Pozitivní skutečností je, že autorka tyto indikátory začlenila do širších rámců, a 

sice lidských práv; práv dítěte jako lidských práv zvláště zranitelné skupiny osob; vývoje 

chápání dítěte, dětství a práv dítěte v dějinách, a dále pak aplikovala na stěžejní sociálně 

patogenní jevy, které znamenají porušování práv dítěte, i na oblasti v kontextu rozvoje dítěte a 

jeho výchovy k lidským právům. Autorka pracovala s cizojazyčnou literaturou (text  

o indikátorech není zatím česky k dispozici). Čtenář si po přečtení práce udělá obrázek o tom, 

které hlavní indikátory práv dítěte v EU jsou, a co obsahují. Autorka tím splnila, co si 

v Úvodu stanovila jako stěžejní body své práce. Práce je napsána srozumitelným způsobem a 

přináší něco, o čem zde nikdo ještě nepsal. Zároveň nabízí téma důležité pro sociální i 

pastorační práci. Předložená práce tak celkově naplňuje požadavky kladené na takový typ 

práce.  

Jako některé kritické poznámky lze zmínit:  

anotace neodpovídá místy potřebnému stylu anotace (např. „má bakalářská práce…“). 

V Úvodu by bylo potřeba ještě více jasně vyjádřit cíle práce. 

Na str. 5 dochází k nedorozumění: dělení dle úrovně všeobecné platnosti, jak o něm píše 

autorka, se netýká jen práv dítěte a jejich dělení jako takového, ale obecně lidsko-právních 

dokumentů; a dále: nejlepší zájem dítěte je jedním z hlavních principů práv dítěte a ne (jen) 

kritériem dělení. Je škoda, že autorka nevyužila znalostí o právech dítěte z výuky, protože by 

uvedla i dělení čtyř právních oblastí dle UNICEF a EU, což pak mohla pěkně propojit 

s indikátory. Tím neosvědčila způsobilost aplikovat získané poznatky do své závěrečné práce. 

V kapitole 4 je nadpis o právech dítěte jako součásti společných dokumentů a hned ve 4.1 se 

objeví Deklarace práv dítěte… 

U podkapitol 8.3.1 až 8.3.4 působí text více jako prezentace, než jako závěrečná kvalifikační 

práce (aspoň mohla uvést odrážky nějakým souvětím). 

Je-li 11.1, bylo by logické, kdyby následovalo i 11.2; stejně tak to platí i pro 2.1 a 2.1.1. 

Nadpis kapitola 6: specifikace by stačila s malým „s“. 



Kapitola 12 je jednak nelogicky zařazena na tomto místě a vlastně ani nevypovídá svým 

obsahem o tom, co je v nadpisu. Stejně tak kapitola 11 je vzhledem k tématu práce velmi 

slabě zpracována (bez základních oblastí, bez začlenění oněch indikátorů EU např., bez 

využití Compasita…).  

Závěr považuji za neúplný: chybí postup k naplňování cílů, hlavní výstupy a významy, k nimž 

autorka došla.  

Dokumenty jsou do části Přílohy celkem správně zvoleny, nicméně je otázkou, zda je vhodné, 

aby uvedla celou Úmluvu o právech dítěte atd., nebo by stačilo zvolit stěžejní reprezentativní 

články; také pak tvoří Přílohy nepoměrně velkou část práce. 

Vzhledem k celku práce a uvedeným poznámkám doporučuji práci k obhajobě a navrhuji 

(zatím) hodnocení C (dobře). 

 

Jako možné otázky k obhajobě navrhuji: 

Pokrývají jednotlivé indikátory jednotlivé kategorie práv dítěte? Jestliže ano, které indikátory 

by spadaly do kterých kategorií? 

Souvisejí jednotlivé indikátory s hlavními principy práv dítěte? Jestliže ano, které s kterými? 

 

 

V Praze dne 16. května 2011     René Milfait 


