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Výzkum absolventů katedry sociální práce FFUK
Jde o přínosnou zpětnou vazbu pokrývající absolventské ročníky z posledních let.
Teoretická část práce se zabývá porevoluční historií oboru na vysokých školách v ČR a
podobou oboru na těchto školách v současnosti. Další kapitola se zabývá stručně vývojem
v posledním období na KSP FF UK, včetně plánů na vytvoření absolventského spolku a
katedrálního oborového časopisu. Autorka pak shrnuje již provedená šetření, která měla
stejné téma jako její práce.
Vlastní práce vychází z dobře formulovaných hypotéz, na které autorka odpovídá na
základě dat prezentovaných formou absolutních četností, případně procent. Složitější
statistické postupy k zodpovězení výzkumných otázek v podstatě nebyly potřebné.
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Otázky k obhajobě: Co autorce bránilo začlenit její šetření do kontextu
vzdělávacích programů v evropském (nebo jiném) kontextu.
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