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1
Formální zpracování
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

1

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

1

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)
1
Metody práce
Vhodnost použitých metod

1

Využití výzkumných empirických metod

ne

Využití praktických zkušeností

1

Obsahová kritéria a přínos práce
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

1

Naplnění cílů práce

1

Vyváženost teoretické a praktické části
Návaznost kapitol a subkapitol

1

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost
výsledků v praxi

1

Vhodnost prezentace závěrů práce

1

2

3

4

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

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?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
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.
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