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STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ)
2010/2011
AUTORKY:
Bc. Tereza Voborníková a Zuzana Voborníková
NÁZEV:
Národní park – veřejný nebo soukromý zájem
OBOR:
TNH
POSUDEK VYPRACOVAL:
Dr. Zdeněk Hraba
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Hodnocení tématu z hlediska jeho aktuálnosti, praktické použitelnosti a
teoretického významu
3/3
Zdůvodnění bodového hodnocení: Práce je z hlediska obsahu nesporně aktuální,
teoretická část se vyznačuje precizností při definování termínů i šíří prostudované
materie, praktická část pak vhodně ilustruje závěry autorek

2. Hodnocení pojetí práce (systematika, logická stavba, použité metody,
prameny)
5/5
Zdůvodnění bodového hodnocení: Práce je systemizována přehledně, má logikou
posloupnost, metodicky využívá zejména analýzu a komparaci, prameny jsou
uvedeny v souladu s normami a jejich šíře je pro daný účel podle mého názoru
dostačující.

3. Hodnocení formální stránky práce (jazyková úroveň, přehlednost, grafická
úprava a technické zvládnutí textu)
4/4
Zdůvodnění bodového hodnocení: Také k jazykové úrovni, přehlednosti ani grafické
úpravě nemám námitek.

4. Hodnocení obsahové (věcné připomínky k textu, konfrontace s jinými
možnými názory, celkové zvládnutí tématu, zhodnocení závěrů práce, do
jaké míry mohou být předmětem diskuse při ústním kole)
7/8
Zdůvodnění bodového hodnocení: K textu bych měl pouze několik poznámek. Text
má ambice dějově gradovat (viz. Např. „Pokračujme ale dál“ nebo „Pokud jste však
tuto kapitolu četli pozorně, jistě tušíte…“). Jinak je práce napsána na patřičné úrovni.

5. Stručně celkové hodnocení práce a celkový počet bodů1
19/20

1

Celkový počet bodů je součtem bodů udělených v předchozích čtyřech kategoriích.
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Závěrečný komentář:
Práce je obsahově zajímavá, napsána čtivě, s patřičným poznámkovým aparátem a
s vlastním závěrem autorek.
Nepochybuji o atraktivitě diskuse nad touto prací.

Otázky k ústní obhajobě:
V závěru autorky naznačují, že by se měli v kauzách chovat obezřetně vedle soudců
i advokáti – jaký vzorec chování by tedy měli advokáti tedy přijmout?
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