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Text posudku: 
 Studentka si za téma své bakalářské práce zvolila velmi zajímavé téma, kterým je 
aplikace principů Adolfa Kolpinga v přístupu ke spolupráci s klientkami Kolpingova domu. 
Autorka uvádí, že inspirací pro toto téma jí byla praxe, kterou absolvovala v Kolpingově 
domě v Praze. Zvolené zaměření práce přináší něco nového, neboť většina prací na podobné 
téma se soustředí pouze na popis práce s klientkami v daném zařízení. 
 
 Bakalářská práce obsahuje úvod a závěr, dále je přehledně a logicky členěna od 4 kapitol 
a příslušných podkapitol. Každá kapitola pak obsahuje shrnutí. Kapitola 1 uvádí čtenáře do 
problematiky, přináší historický vhled do života a díla Adolfa Kolpinga. Kapitola 2 se obecně 
věnuje tématu rodiny, popisuje její funkce, postavení rodiny v ČR, základy sociální práce 
s rodinou, ale i formy podpory ohrožených rodin s dětmi v ČR. Kapitola 3 je zaměřena na 
popis konkrétního zařízení Kolpingova domu, který v duchu díla A. Kolpinga poskytuje 
pobytovou sociální službu azylového domu pro matky s dětmi a další doprovodné služby 
(krizovou pomoc a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Kapitola 4 nabízí rozbor 
Kolpingových principů v praxi a aplikuje je na stávající prostředí azylového domu,  
   
 Zdroje použité v práci jsou adekvátní ke zvolenému tématu a autorka prokázala 
schopnost s nimi dobře a efektivně pracovat. Po graficko-formální stránce je práce na dobré 
úrovni s minimem pravopisným chyb. Zde bych jen upozornila na to, že se číslování stránek 
používá až od úvodu, rovněž obsah začíná až úvodem, nové kapitoly by měly začínat na nové 
straně, neuvádí se tečka za číslem podkapitoly. 
 
Zdůvodnění, závěr: 
 Předkládaná bakalářská práce je zpracována zajímavým a čtivým způsobem. Cíl práce se 
podařilo beze zbytku naplnit. Závěrem lze konstatovat, že tato bakalářská práce splňuje 
náležitosti dané pro závěrečné práce a může být zajímavým materiálem (nejen) pro dané 
zařízení.  
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm: A - výtečně 
 
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

1. Narazila autorka v praxi daného zařízení na nějakou situaci, která by byla v rozporu 
s udávanými principy Adolfa Kolpinga? Případně zda autorku nějaký takový 
příklad napadá. 

 
V Praze dne 10. června 2016                 Iva Poláčková      
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