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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
.
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Autorka si vybrala téma aktuální, práce je zpracována na výborné úrovni, začleňuje českou situaci do
mezinárodních souvislostí
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
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domácích i zahraničních literárních pramenů.
Práce má obsahově standardní strukturu, autorka zvládla řemeslnou stránku práce velmi dobře,
využívá relevantních českých i zahraničních pramenů.

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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DVP jsou v ČR součástí právního řádu od roku 2001, nikoliv od roku 2012. Úmluvu ratifikuje Parlament
ČR, nikoliv Václav Havel.¨
Významným přínosem práce je praktická část. Empirických údajů o DVP není nikdy dost!!

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
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Formální zpracování práce je na dobré úrovni.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

V Německu se považují dříve vyslovená přání za koncept, který ztroskotal.
Je to především proto, že se málo využívá (asi 12 % dospělé populace). Co
byste navrhovala pro větší rozšíření tohoto nástroje?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně
Výborně
Datum:
Podpis:

19. 6. 2018
Jaromír Matějek, v, r.

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

