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1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Předkládaná práce je zpracovaná na aktuální téma a má rešeršní charakter.
V první části se autorka vymezuje základní pojmy a podává přehled
mezinárodních organizací zabývajících se problémem dětské práce. Druhá část je
zaměřena na základní informace o dětské práci, vymezení klíčových faktorů,
které se na ní podílejí, na základě které jsou shrnuty možnosti řešení tohoto
rozvojového problému, dokumentované na případu Brazílie. Požadavky zadání
byly naplněny prostřednictvím vymezení příčin a souvislosti dětské práce ve
vybraných zemích Latinské Ameriky.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Studentka prokázala schopnost aktivně vyhledávat a využívat zdroje domácí i
zahraniční odborné literatury, a to převážně internetových zdrojů. Rozsah
zpracované odborné literatury odpovídá zvolenému tématu a dané úrovni
vědecké práce.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE:
Struktura a obsahová náplň odpovídá tematickému zaměření práce. Vymezený
postup řešení a volba metod odpovídá obsahu této rešeršní práce. Analýza příčin
a souvislostí byla pouze naznačena ve smyslu hodnocení trendů vývoje dětské
práce a to pouze s využitím vyjádření struktury a rozdílů. Příčinu spatřuji v
nedostatečné datové základně. Za přínosné považuji, že práce může vytvářet
vhodný základ pro stanovení metodického postupu analýzy příčin a souvislostí
dětské práce i návrh řešení tohoto problému. Jednotlivé kapitoly jsou logicky
provázány, závěry jsou zobecněním shromážděných poznatků.
4. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Přes dílčí formální nedostatky (psaní, stylistika, formátování) lze konstatovat, že
práce i po formální stránce vyhovuje základním požadavkům kladeným na tento

typ prací. Jazyková úroveň a využívání odborných termínů převážně odpovídá
bakalářskému stupni studia.

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
Zahrnuje koncept CSR (Společenské odpovědnosti firem) také etické otázky
využívání dětské práce. Které další dobrovolné nástroje lze využít k tlaku spotřebitelů
na snižování využívání dětské práce.
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