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Co je to nejlepší zájem dítěte a s jakými problémy se setkáváme při jeho vymezování
a aplikaci v právní a pedagogické praxi?
S jakými problémy se v praxi lze setkat při uplatňování Úmluvy o právech dítěte?

Autorka si zvolila vysoce aktuální téma z oblasti práv dítěte, které jsou předmětem jak 
velkých diskusí, tak iluzí, nedorozumění a konfliktů. Vzhledem k tomu, že nejen vystudovala 
právnickou fakultu, ale profesně se problematikou práv dětí zabývá, je její text zpracován 
kompetentně a je značným přínosem k dané problematice. Téma je, jak sama autorka 
poznamenává, vysoce interdisciplinární a zvláště v období kdy tzv. ochrana práv dítěte 
bývá nejrůznějším způsobem deformována nebo i zneužívána, je vhodné poukázat na 
problémové oblasti, které mají řadu praktických dopadů. Soudobý pedagogický a
společenský diskurs vyzvedává práva dítěte, ale do jaké míry tato práva znají samotné děti 
a dokáží se v nich orientovat – to je další velké téma, které autorka vybízí zpracovat. 
Autorka předložila kultivovaný text opřený o dobrou praktickou znalost aplilace práva v 
oblasti právní ochrany dětí a mádeže, přispěla k projasnění celé řady problémů, které 
pedagogům ukazují další perspektivy a nároky v právní oblasti. Text splňuje požadaky 
kladené na bakalářské práce a lze jej doporučit k obhajobě. 


