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Práce je kompilační prací
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Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Dr. Chvílová Weberová předložila obsáhlu práci o problematice baby boxů v České republice.
Práce je mimořádně rozsáhlá. 241 NS je rozsah daleko za rámec požadovaný pro diplomové
práce. Více o námitku, jde podle mého názoru o důkaz o rozsáhlosti materiálu, který bylo
nutné zpracovat. Na druhou stranu, ne všechen obsah se ke kladené otázce vztahu (např.
prezentace úprav baby boxů v jiných zemích).
Za největší limit práce považuji povrchní propracování argumentu tzv. nejlepšího zájmu
dítěte, přitom se jedná o argumentační těžiště celé práce.
Nicméně i přesto považuji tuto práci v celém českém prostředí za jedinečnou a po zkrácení a
propracování linie etického argumentu doporučuji i k publikace. Rozhodně jde o text, který by
neměl zapadnout.
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