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Volba tématu a cíl práce:  
Zajištění a ochrana lidských práv patří v současnosti k hlavním prvkům zajištění bezpečnosti ve 

světě. Z tohoto důvodu hodnotím volbu tématu velmi kladně, také to, že práce je zacílena na 

problematiku práv dětí, je zajímavé a přínosné, protože děti jsou mnohdy v globalizovaném 

světě přehlíženy a jejich práva nejsou ve všech zemích v plném rozsahu naplňována. 

Posluchačka si klade za cíl jednak vymezit problematiku ochrany dětských práv a vymezit 

postavení a fungování mezinárodních organizací angažujících se v této oblasti, a jednak 

analyzovat vybrané oblasti porušování práv dětí. Cíl je v práci naplněn.  

Struktura práce, způsob zpracování: 

Práce je rozčleněna do pěti kapitol. První kapitolu představuje úvod, pátou kapitolou je závěr. 

Ve druhé kapitole posluchačka věnuje pozornost historickému vývoji ochrany lidských práv, 

jejich regionálním aspektům, ale také základním mezinárodním dokumentům upravujícím lidská 

práva, resp. práva dětí. Kapitola přehledným způsobem vystihuje hlavní mezníky ve vývoji 

mezinárodní ochrany lidských práv. Ve třetí kapitole posluchačka představuje činnost a poslání 

vybraných vládních a nevládních mezinárodních organizací, a Evropské unie na poli ochrany 

práv dětí. Kapitola má přímou návaznost na následnou čtvrtou kapitolu, ve které posluchačka 

zaměřuje svou pozornost na vybrané příklady porušování základních lidských práv dětí – 

zejména v rozvojových zemích, rámcově vymezuje i hlavní aspekty porušování práv dětí 

v Evropské unii. Své závěry formuluje na základě analýzy různých statistik vypovídajících o 

počtu strádajících (v mnoha směrech) dětí. Další postup při ochraně práv dětí vidí především 

v řešení základního problému, se kterým většina uvedených případů porušování práv dětí souvisí 

– a to v řešení chudoby v rozvojových zemích. 

Práce svým obsahem odpovídá názvu. Jednotlivé kapitoly na sebe přímo navazují, jejich obsah 

odpovídá jejich názvu. Práce je velmi přehledná a závěry v ní uvedené jsou adekvátní. Práce, 

zejména 4. kapitola, vypovídá o dobré úrovni znalostí posluchačky, schopnosti pracovat 

s literaturou a statistickými daty a o osobním zájmu posluchačky o problematiku.  

 Rozsah práce plně koresponduje s množstvím zdrojů, které posluchačka při zpracování práce 

využila. Posluchačka pracovala jak s tištěnými, tak elektronickými zdroji. Oceňuji práci 

s cizojazyčnými zdroji. Na použité zdroje je průběžně v textu odkazováno.  

Formální úprava: 

Po formální i jazykové stránce je práce velmi dobrá. Práce splňuje všechny požadavky kladené 

na tento typ závěrečné práce. V práci se vyskytuje několik drobných překlepů, které však 

nesnižují výslednou kvalitu práce. Oceňuji práci s grafy, tabulkami a mapami, celkově činí práci 

velmi přehlednou a čtivou.  

Připomínky, náměty k diskusi: 

Doporučuji, aby posluchačka při obhajobě zhodnotila celosvětové úsilí a pokrok v ochraně práv 

dětí. Proč je nutno ochraně práv dětí věnovat zvýšenou pozornost?  

Závěry práce a její přínos:  
Závěry uvedené v práci jsou adekvátní a vyplývají z provedené analýzy a použitých zdrojů. 

Práce je velmi zajímavá, a to zejména z hlediska volby tématu a jeho zacílení na rozvojové 
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země. Práce se může stát velmi dobrým zdrojem pro další výzkum v oblasti, případně čtivou 

publikací pro veřejnost se zájmem o problematiku dětských práv.  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

V Ostravě dne:  17. května 2011 

 


