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úroveň náročnost tématu na 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
úroveň kriteria hodnocení práce 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací x    
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň  x   

vysoké průměrné nižší nejsou nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... x    

ve velké míře přiměřené částečné absentuje použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod.  x   

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému x    

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) x    
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

 Předkládaná bakalářská práce má 66 stran textu, 3 strany literatury a 12 příloh; kromě 

úvodu a závěru se skládá ze šesti kapitol. První dvě kapitoly se zabývají teoretickým 

podkladem celé práce – nerovností a chudobou, měřením chudoby, vztahem společnosti 

k chudobě, socioekonomickou zaostalostí rozvojových zemí a důsledky globální nerovnosti; 

další dvě kapitoly již zpracovávají konkrétní zemi Indii a především konkrétní problematiku 

velmi zajímavého projektu Adopce na dálku. 



 Kapitoly v teoretické části jsou dobře řešeny, zpracovávají jednotlivé komponenty 

dané problematiky, dobře na sebe navazují a plně vystihují základní teoretický exkurz do 

konkrétní problematiky řešené v kapitole páté a šesté. Jednotlivé kapitoly jsou ucelené a 

podávají celkový pohled na danou problematiku z několika úhlů pohledu; subkapitoly jsou 

dobře provázány a logicky řazeny. 

 Bakalantka přistupovala k práci velmi příkladně; byl zřetelný její zájem nejen na 

dobrém zpracování celé práce, ale i osobní zájem o celou problematiku, který práci dodává na 

autentičnosti a nahrazuje některé drobné mezery v teoretické části (celá problematika, je však 

obrovsky rozsáhlá a její teoretická východiska v plné šíři může autorka dotvořit v případné 

práci diplomové). Dále oceňuji autorčin entuziasmus, aktivitu a originalitu v celkovém 

vyústění práce – analýze poměrně málo známého, ale velmi významného celosvětového 

charitativního projektu Adopce na dálku. Autorka se zabývá  jeho dílčím výsekem ve 

vybraných charitách v České republice, které působí právě v Indii – v lokalitě Bídar. I tato 

praktická část nabízí širší i hlubší rozpracování v případné další studijní práci autorky. 

 Celkově lze říci, že se bakalantka nelehkého úkolu zhostila poměrně dobře, dokázala 

skloubit vhodným způsobem jak teoretickou tak praktickou část; práce je zajímavá a 

originální především ve své šesté části a s významným etickým podtextem, který není tak 

často viditelný. Autorka nezapře participaci na projektu i v osobním životě. Práce v sobě 

skýtá mezery k dopracování, to však nesnižuje její hodnotu jako bakalářské práce; hlubší 

analýzu v průběhu celé studie lze velmi dobře doplnit v práci diplomové – bylo by to vhodné.  

 Vzhledem výše uvedeného doporučuji práci slečny M. Poděbradské k obhajobě a 

navrhuji její hodnocení stupněm výborně.  

 

Otázky k obhajobě: 

• Jaký je, po prostudování všech fakt (s ohledem i na kapitolu 1.2), Váš osobní názor na 

problematiku alarmující chudoby ve světě? Domníváte se, že je to problém 

celosvětově řešitelný? 

• Ve své práci zpracováváte velmi zajímavý projekt Adopce na dálku. Jaké jsou Vaše 

osobní zkušenosti  jako jednoho z „adoptivních rodičů“. 

 
 
 
 



 
Práce    je   doporučena k obhajobě. 
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