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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

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně
Cíl práce není jasně specifikován a vymezen, z toho důvodu i celá práce nemá jasnou 
strukturu a je tematicky roztříštěná. Autorka neudržela linii, která byla zpočátku nastavena, 
tedy věnovat se adopci afrických dětí, sklouzla k povrchnímu a neuspořádanému popisu 
různých aspektů problematiky.
Metody práce nebyly vždy zcela vhodné - náhodný výběr organizací – bylo možné se pokusit 
zmapovat všechny organizace věnující se adopci na dálku; absence osobních návštěv, atd.

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

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně
Některé části práce jsou převážně popisné, obsahují jen převyprávění obsahu internetových 
stránek.
Ne všechny použité internetové zdroje jsou relevantní, chybí kritický přístup ke zdrojům.
Ocenit je nutné kapitolu 8 a vlastní autorčiny úvahy.

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

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně
V práci se vyskytují drobné chyby a překlepy (např. str. 25 uvedeno stanoviny – místo 
stanovy).
V některých částech práce není zcela zřejmé, zda se jedná o názory a stanoviska autorky či 
interpretuje jiné zdroje (např. str. 41-43).

IV. Doplňující poznámka 
Nedostatky práce je nutné připsat krátkému časovému rozmezí, během kterého byla 
zpracovávána.
Nicméně práci nelze odepřít jistý druh originality a projev osobnosti autorky, zvláště její 
nadšení a odhodlání, což je nutné ocenit.

V. Otázky k obhajobě
1.  Co znamená název Adopce na dálku?
2. Proč se v práci věnujete i adopci dětí v Litvě, když názvem práce je adopce afrických dětí?

Navržená známka                     velmi dobře
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