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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem, které je jedním z ústředních témat moderní sociální 

práce. Zabývá se problematikou sociálního vyloučení, resp. sociálně vyloučených lokalit. Oblast 

sociální exkluze / integrace je dostatečně mapována akademickým výzkumem a je zpracována i na 

úrovni sociálních politik municipalit, přesto je existence vyloučených lokalit nepopíratelným faktem. 

Navíc jejich počet má tendenci k růstu. Autorka si téma zvolila na základě svého zájmu o tématickou 

oblast i o lokalitu, v níž žije.  

Cílem práce bylo na základě teoretického zakotvení „prokázat, že vybraná lokalita „Šindelna“ je 

sociálně vyloučenou lokalitou a navrhnout možná řešení situace“ (Vedlová, str. 10).  

 

Autorka práci rozdělila do několika základních bloků. V teoretické části vymezuje kategorie spojené 

se sociálním vyloučením a popisuje činnost Agentury pro sociální začleňování, která je výrazným 

aktérem působícím v ČR.  Empirická část se soustřeďuje na případovou studii zkoumané lokality 

s použitím analytických kategorií používaných Agenturou pro soc. začleňování. Kapitola je zakončena 

diskusí a návrhy na opatření.  Toto členění práce je logické, autorce se podařilo nalézt vhodnou 

literaturu pro teoretickou část, v literatuře se autorka dobře orientuje. Kompilačními postupy (naprosto 

převažujícími) dosahuje čtivého a průkazného teoretického vstupu pro vlastní šetření.   

 

Empirická část práce je založena na vlastním šetření autorky. Tato kapitola má několik zásadních 

pochybení:  

1. Metoda výzkumu je nepopsaná. Není zřejmé, kolik rozhovorů a s kým je autorka provedla. 

Co znamená věta: ...navázán byl i kontakt s místním bytovým a sociálním odborem, městskou 

policií JH a zdravotnickou záchranou službou... ? (str. 43).  

2. Jakou techniku sběru dat a archivace dat autorka použila?  

3. Jaká je dokumentace z výzkumu, kde je dokumentace k nahlédnutí?  

4. Jaké postupy použila autorka při vlastním zúčastněném pozorování (šetření) v lokalitě 

Šindelna?  

Ad Diskuse: autorka používá argumentaci, která je běžná ve víceméně všech materiálech, které se 

týkají integrace romských vyloučených lokalit. Není jasné, která z doporučení se týkají zjištěných jevů 

v konkrétní zkoumané lokalitě Šindelna.  Některé závěry autorky jsou tak obecné, deklarativní, že je 

nelze ani za závěry šetření považovat. Například:   .....považuji za důležité vytvořit podmínky pro 

vznik nových pracovních míst....., podmínky pro práci neziskových organizací ....,  založení sociálních 

firem, ....důležité je vzbudit zájem o práci a motivaci,  apod. (str. 55).  

 

Shrnutí práce:  

Předkládaná práce je v teoretické části založena na kompilaci vhodně zvolené literatury.  Kompilační 

postup je veden logicky, s přehledem, vybrané texty jsou řádně ocitovány.  Vzhledem k tomu, že jde o 

práci na bakalářském stupni, lze i nadmíru používané techniky kompilace uznat za vyhovující 

standardům kladeným na bcp.  

Empirická část práce v zásadních parametrech nevyhovuje standardům bcp. Lze konstatovat, že 

výzkum/šetření jako odborná akademická aktivita v podstatě neproběhl. To, co autorka předkládá a 

popisuje, nemá základní parametry šetření uznávaného ve společenských vědách.  

 

Z těchto důvodů doporučuji celou empirickou část přepracovat, řádně popsat metodu, postupy 

šetření, dokumentovat, přijmout adekvátní závěry ze šetření. 

 

Práci hodnotím stupněm F (nedostatečně).     
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