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Student

přistoupil

k tématu

bakalářské

práce velmi

téma, které vybízí pouze ke zpracování kazuistik, terénních
nebo ankety mezi osobami postiženými
odborníky,

kteří

s nimi

přicházejí

různými

poctivě

šetření,

typy sociálního

do styku, zpracoval

zevrubně

a

komplexně

a

pozorování, sondy

vyloučení

nebo mezi

a zasadil je do širokého

teoretického rámce.
V úvodních kapitolách si stanovuje hypotézy, ke kterým se na
teoretického studia i

osobně

nabytých informací

vyvrácení. Dále na

základě

(kapitola 1.). Pracuje

především

teoreticky popisuje dva
vyloučených
kriminalitě

dostupných

vyjadřuje

pramenů

závěr

a konstatuje jejich potvrzení

ekonomických

problémů

v sociálně

jako důsledku sociálního vyloučení.
část

své práce (kapitola II.)

začíná

plastickým popisem lokality, který je

natolik vypovídající, že dále uvedené osudy nebo mini dramata jednotlivých
možné sledovat také s

představou

o místní situaci.

Zaměřil

členů

rodiny je

se na popis ekonomických

jedné rodiny. Jedná se o matku, jejich sedm dětí a jejich rodiny. V poslední části

(kapitola III.) již analyzuje stav rodiny, k zjištěným
zjištěné

vyloučení;

komunitách - lichvu a rychlé půjčky a teoretickou stať zakončuje pojednáním o

Kazuistickou

problémů

či

teoreticky vymezuje téma práce

s pojmy sociální, prostorové a ekonomické

nejčastější způsoby řešení

základě

na

údajům

dodává

svůj komentář,

porovnává

údaje s literaturou, vrací se k již v úvodu vymezeným třem typů vyloučení a

nastiňuje budoucnost jednotlivých aktérů. V závěru se neopomíná srovnat se stanovenými

hypotézami.

Dle mého názoru student prokázal významnou míru samostatnosti
při

analýze dat. Použité údaje v kazuistické

části

jsou unikátní a

zčásti

při sběru

a

mohou být

využity pro aplikovanou praxi pracovníků v sociálních službách, v samosprávách nebo ve
státní

právě.

Student dokáže pracovat jak s oficiální

tištěnou

literaturou

(např.

studijní

materiál) tak s pracovními texty, které jsou publikovány v omezeném rozsahu pro Odborníky
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(např. poznatky Policie ČR), s výzkumnými zprávami a také se sděleními pracovníků

nestátní neziskové organizace
vyloučenými občany. Zjištěné

působící

v

lokalítě

údaje dokáží

toho, že informace získané terénním

jeho

třídit,

sběru

dat tak s údaji poskytnutými

analyzovat, syntézovat. Je si

sběrem

vědom

nemusí být vždy zcela pravdivé,

komentuje získané údaje, nebojí se vlastního úsudku a stanovování hypotéz.
Zpracování

bakalářské

Jsem si

vědom

položené otázky a

práce neobsahuje žádné
toho, že tato

některé

bakalářská

vědecké

práce

ani technické chyby.

neodpověděla dostatečně

další vyvolala svým terénním

zjištěním.

Pro

na všechny

potřeby bakalářské

práce považuji množství použité literatury, kvalitu kazuistického rozboru i subjektivní
hodnocené a komentáfe studenta za
problému
reálných

ještě podrobněji

doporučení rozšířit

dostatečné.

Spíše

v diplomové práci, kde by se již dala výzkumná
na úkor části teoretické.

Navrhuji klasifikovat práci známkou V Ý 8 O R NĚ.

V Praze 22.

května

doporučuji věnovat

2006
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se tomuto

část

a

část

