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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 

případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 

Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

D 

Jazyková a stylistická úroveň práce C 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

B 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků Zvolte položku. 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) Zvolte položku. 

Celkové hodnocení formální stránky práce C 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte      nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

 



3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

E 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

D 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

F 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

E 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

F 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka D 

Celkové hodnocení obsahové úrovně E 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Ad 1) Práce si stanovuje za cíl „seznámit čtenáře s problematikou obchodování s lidmi a s přístupy 

mezinárodních organizací“. Bohužel si práce neklade žádnou výzkumnou otázku. Ad 3) Nutno uznat, 

že práce směřuje k naplnění svého cíle (seznámit čtenáře…), to však také znamená, že výsledek je 

téměř čistě deskriptivní. Ad 4) Je sice pozitivní, že empirická část práce odkazuje převážně na 

primární zdroje, nicméně množství sekundárních zdrojů, na nichž je tento výzkum založen je 

poměrně malé. Značná část první kapitoly vychází z jednoho až dvou zdrojů (Aronowitz a Apap et al.) 

Ad 5) Analýza literatury či jakékoli zasazení do teoretické/konceptuální diskuze v práci chybí. 

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 

slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 

hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Autorka si ke svému bakalářskému výzkumu nevybrala nezajímavé téma. Obchodování s lidmi 

představuje fenomén, v němž je úroveň mezinárodní a národní politiky nerozdělitelně spojena. 

Mezinárodní dohody a regulace, které autorka ve své práci představila, často vyžadují přijetí 

opatření na úrovni národního trestního práva a postupů národních orgánů. Perspektivním 

tématem, jak závěr této bakalářské práce naznačuje, by mohl být vliv mezinárodních nevládních 

lidskoprávních organizací na formulaci mezinárodních dohod a vytváření mezinárodních režimů 

k ochraně obětí obchodu s lidmi. Bohužel tento náznak hlubší analýzy je prezentován pouze 

v samotném závěru práce. Jádro práce se nesnaží o nic víc než o představení problematiky 

obchodování s lidmi (první kapitola) a přístupů mezinárodních organizací. K naplnění druhého cíle 

autorka čerpá z množství primárních zdrojů -- dokumentů a dohod, které tyto organizace 

vyprodukovaly. Práce tak na jednu stranu dokládá autorčinu dobrou orientaci v problematice, na 

druhou stranu je práce samotná spíše deskriptivní a silně by potřebovala analyticky prohloubit. 

 

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       



 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: E 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: 3. 6. 2018 Podpis: _______________________ 


