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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem, které je jedním z ústředních témat moderní 
sociální práce, komunitní práce. Zabývá se způsoby a možnostmi integrace lidí s drogovou 
závislostí, které jsou měřítkem celkové humánnosti a civilizační úrovně společnosti. Ačkoli je 
oblast sociální integrace dostatečně mapována akademickým výzkumem, je integrace drogově 
závislých často předmětem zkreslených mediálních prezentací a navíc spojena s kriminalizací 
drogově závislých. Autorka si téma zvolila na základě svého zájmu o tématickou oblast i o 
lokalitu, v níž žije.  
 
Cílem práce bylo utvoření komplexního pohledu na danou cílovou skupinu v regionu 
Benešovsko, uchopení tématu z pohledu dalších komunitních aktérů, zjistit, jak dalece je 
způsob integrace osob efektivní a jakým způsobem jsou překonávány znaky sociálního 
vyloučení těchto osob. Ke zjištění empirických údajů použila autorka několika technik: 
studium materiálů, pozorování, polostandardizovaných rozhovorů.  
Práce byla zpracována v rámci tzv. specifického výzkumu FF UK v roce 2009, který se 
zaměřil na možnosti překonávání sociálního vyloučení vybraných cílových skupin v různých 
lokalitách ČR.      
  
Autorka práci rozdělila do několika základních bloků. Objasňuje v nich cíle práce, vymezuje 
kategorie spojené se sociální prací s drogově závislými. Empirická část se soustřeďuje na 
případovou integrační studii ve zkoumané lokalitě. Obsahuje metodologii výzkumu, volný 
přepis získaných dat a jejich interpretaci. Práce je zakončena shrnutím, seznamem použité 
literatury a doplněna přílohami. 
 
Práce má celkově dobrou úroveň odpovídající nárokům na bakalářský stupeň. Je logicky 
členěna, vymezení a vysvětlení pojmů je provedeno pečlivě a důkladně. Autorka prokázala 
schopnost přemýšlet o tématu  v kontextu moderní sociální práce, komunitní práce a sociální 
integrace. Jako oporu si stanovila vhodnou literaturu. Jazyková úroveň práce je kultivovaná, 
splňuje požadavky akademické argumentace.   
 
Mezi použitou literaturou postrádám však alespoň jeden zahraniční zdroj.   
 
Ve výzkumné části autorka aplikovala polostandardizované rozhovory určených různým 
respondentům. Právě prezentace a interpretace rozhovorů skrývá metodologickou slabinu 
práce: není zcela jasné, co je autentickou výpovědí respondenta a co je interpretací autorky.   
 
Na práci oceňuji její pečlivost, kultivovanost, zakotvenost v autentickém prostředí a 
komunikaci autorky s různými aktéry zkoumané lokality .    
 
Vzhledem k některým výtkám v metodologické a technické části výzkumu navrhuji stupeň 
výborný - velmi dobrý podle výsledku obhajoby.  
 
Otázka k obhajobě:  



1. Jaké další integrační aktivity pro danou cílovou skupinu byste sama navrhla ? 
2. Výzkum jste učinila před 2,5 lety. Jak se situace v této oblasti na Benešovsku od té 

doby změnila?       
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