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I. Formální kritéria                                                                              ano      zčásti      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. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení  
    problému. X

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,  
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) X

Z hlediska užitých metod je zjevné, že autorka využila více metod, než sama popisuje v Úvodu 
práce.

II. Obsahová kritéria
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X
2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. X
3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. X
4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. X
5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu  
    charakteru studovaného oboru (ZSV). X

Za pozitivní lze považovat (mimo jiné) zejména zdůraznění faktu, že právní věda 
neodůvodněně používá pojem „rasa“, „rasový“, neboť na tuto skutečnost je nutno  
upozorňovat stále.

III. Jazyková kritéria
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 správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a 
    vlastní myšlenky. X

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného  
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) X

Absence grafů a tabulek úroveň práce jako takové nesnižuje, nicméně jejich užití by jistě  
znamenalo pro práci přínos. Přehlédnutí pravopisné chyby „prevenci by měli vést osoby“ 
(str. 56) je zbytečné a působí rušivě na jinak zjevně nadprůměrnou bakalářskou práci 

IV. Doplňující poznámka 
Čtenáře-neprávníka nejspíš užití pojmu „právní legislativa“ (str. 9) nezaujme, ale odborníka 
by mohl být tímto slovním spojením překvapen.
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V. Otázky k obhajobě

1. Jaké nástroje by podle autorky bylo možno využít při snaze o změnu veřejného 
mínění společnosti, kterou autorka vnímá jako „velký ideál“? 

2. Nakolik by podle autorky prospělo společenské atmosféře, kdyby se i právní věda 
oprostila od nekorektního užívání pojmů „rasa“ a „rasový“ a je takové oproštění 
se vůbec reálné?

Navržená známka                     
Výborně
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